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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )631بتاريخ 2015 / 6 / 15م)
( )1المصادقة علي محضر اجتماع المجلسس األعلسى للجامعسات الجلسسة رقسم
( )630بتاريخ .2015 / 5 / 30
 القرار:
المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات بجلسست رقسم ()630
بتاريخ .2015 / 5 / 30

** اعتماد محضر اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للجان قطاعات التعليم
الجامعي بتاريخ .2015 / 4 / 22
 القرار:
اعتماد محضر اجتماع اللجنة التنسيقية العليسا للجسان قطاعسات التعلسيم الجسامعي
بتاريخ  ،2015 / 4 / 22والذي يتضمن الموضوعات التالية:

( ) 2النظسسر سسي المت ظسسات السسواردة مسسن السسسادة عضسساص اللجنسسة وال ا سسة
بمحاضر لجان القطاعات.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:ـ
1ـ يط المجلسس علمسا بالمت ظسات السواردة مسن السسادة .د /عحسي الحميسي عحسي
سحري (رسسيس جامعسة ال يسوم األسسحد). ،د  /سسن عتمسان (ناسس
التسوا
رسيس جامعة المنصورة األسحد) وهي:
2ـ ضرورة عقي اجتماعات تنسسيقية للجسان القطاعسات بحضسور السسادة عضساص
اللجنة التنسيقية العليا لطرح هذه المت ظات  ،علسي ن تقسوم مانسة اللجنسة
باإلعياد لهذه االجتماعات قحل االجتماع القادم للجنة.

( ) 3التقرير المقسيم مسن السسيي .د  /اسسماعيل ابسراهيم جمعس (األسستا ب ليسة
التجارة جامعسة اإلسس نيرية) سوس سسلو عمسل لجسان قطاعسات التعلسيم
الجامعي لليورة الحالية.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـس الموا قسسة علسسي المقتسسرح المقسسيم مسسن السسسيي .د  /اسسسماعيل ابسسراهيم جمع س (
األستا ب لية التجارة جامعة اإلس نيرية) وس سلو عمل لجان قطاعسات
التعليم الجامعي لليورة الحالية وهي:
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وال  :من النا ية التنظيمية:
* تحسيد اللجنسة موعسيا تابتسا الجتماعهسسا الشسهري ،و يضسا الجتماعهسا مسي هي سسة
الم ت .
* تحيد اللجنة يا قصي شهرين للسرد علسي مانسة المجلسس األعلسى للجامعسات
بشأن الموضوعات المحالة اليها.
* تضي اللجنة نما ج لألنواع الم تل ة للتقارير (مثسل ،معادلسة درجسة علميسة و
تجييسسي المعادلسسة ،تقيسسيم السحسسة جييسسية ،تقيسسيم تعسسييل سسي السحسسة ،بسسيص اليراسسسة
بحرنامج جييي) تلتزم بها اللجان ال رعية المش لة ليراسة تلك الموضوعات.
* تش ل كل لجنة قطاع لجنة من ال حراص من الجامعات الم تل ة لتستعانة بهم
ي عماس اللجنة.
* عنسسي اعسسياد محضسسر اجتمسساع اللجنسسة ،يجس ن ت سسون جميسسي القسسرارات (سسسواص
باقتراح الموا قة ،و عيم الموا قة ،و التأجيل ) مسححة.
* عني مناقشة ي موضوع ي اللجنسة يقتسرح عرضس والمسستنيات والم اتحسات
ال ا سسة بسس علسسي شاشسسة عسسرى تسسى يتسسسنى لجميسسي األعضسساص الحضسسسور
التعسسرع علسسي الجوانسس ال ا سسة بالموضسسوع ،و لسسك تسسو يرا لت ل سسة حاعسسة
ملحقات الموضوع لجميي األعضاص.
تانيا  :من النا ية اإلجراسية:
* هنسسام موضسسوعات يم سسن مناقشسستها والحسسا يهسسا تنسساص اجتمسساع اللجنسسة (مثسسل
تعييل ي قسرة و مسادة بالتسحسة) .وقسي تسري اللجنسة ا السة الموضسوع للجنسة
رعية ا ا كان يحتاج مزييا من اليراسة.
* تش ل لجان رعيسة ليراسسة الموضسوعات التسي تحتساج لل حسل و الزيسارة ،
علي ن تت ون اللجنة من تتتة عضاص علي األكثر وال تقل عن اتنين تحقيقسا
لسهولة التوا ل بينهم.
* عني اسناد موضوع للجنة رعية ،يج مراعاة اآلتي تحقيقا للموضوعية:
ـ ال ي ون هنام شحهة تعارى مصلحة ليي ي مسن عضساص اللجنسة ال رعيسة.
بمعني ال ي ون معارا و منتيبا (نيبا كليا و جزسيا) للتيريس ي الجهة التسي
يتعلد بها الموضوع ،و مساهما ي مل ية تلك الجهة ،و عضوا ي مجلسس
األمناص و مجلس اإلدارة و الهي ة االستشارية.
ـ ال يشسارم ي مسن عضساص لجنسة الت طسيط (مسن المعسارين و المنتسيبين للعمسل
ي جامعة خا ة و معهي خاص ،و ممن ي ونون من المساهمين سي مل يسة
جامعة و معهي خاص  ،و عضساص سي مجلسس األمنساص و مجلسس اإلدارة و
الهي سة االستشسارية) ،سي تقيسيم موضسوعات تتعلسد بجامعسة خا سة خسر و
معهي خاص آخر.
ـ س يراعسسي الحعسسي الم سساني للجامعسسة و المعهسسي محسسل ال حسسل ،بحي س يسستم اختيسسار
عضاص اللجنة ال رعية ممن يعملون بجامعسات قريحسة (شسريطة ال ت سون لهسم
لة بالجامعة و المعهي محل ال حل).
ـس تسسسلم مسستنيات الموضسسوع ألعضسساص اللجنسة ال رعيسسة امسسا سي نهايسسة االجتمسساع
بالنسحة للحاضرين منهم ،و ختس سحوع علسي األكثسر مسن تساريخ االجتمساع،
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علي ن يتم تقييم التقرير ختس شسهر مسن تساريخ تسسليم مسستنيات الموضسوع
للجنة.
ـ ارساس هذه المقتر ات الي لجان قطاعات التعلسيم الجسامعي لمراعاتهسا والعمسل
بها.

( ) 4النظسسسر سسسي تو سسسية لجنسسسة قطسسساع اليراسسسسات الهنيسسسسية والت نولوجيسسسة
والصناعية بجلستها رقم ( )2بتساريخ  ،2015 / 3 / 19بشسأن ا سيار
قرار من اللجنة التنسيقية للجان القطاع بتحويل كسل مسا ي سل مراجعسة
اللسسواسا ال ا سسة بأقسسسام العمسسارة ب ليسسات ال نسسون الجميلسسة بالجامعسسات
المصسسسسسرية السسسسسي لجنسسسسسة قطسسسسساع اليراسسسسسسات الهنيسسسسسسية والت نولوجيسسسسسة
والصناعية.
 القرار:
قسسسسرر المجلسسسسس الموا قسسسسة علسسسسي تو سسسسية لجنسسسسة قطسسسساع اليراسسسسسات الهنيسسسسسية
والت نولوجيسسسسة والصسسسسناعية بجلسسسسستها رقسسسسم ( )2بتسسسساريخ ،2015 / 3 / 19
وال ا ة بإ الة كل ما ي ل مراجعة اللواسا ال ا سة بأقسسام العمسارة ب ليسات
ال نسسون الجميلسسة بالجامعسسات المصسسرية السسي لجنسسة قطسساع اليراسسسات الهنيسسسية
والت نولوجية والصناعية.

( )5النظسسسسر سسسسي كتسسسسا لجنسسسسة قطسسسساع اليراسسسسسات الهنيسسسسسة والت نولوجيسسسسة
والصسناعية بشسأن تو سية اللجنسة بجلسستها رقسم ( )2بتسساريخ / 3 / 19
 ،2015وس سلو عمل اللجنة لليورة  2015ـ .2018
 القرار:
سسسيط المجلسسسس علمسسسا ب تسسسا لجنسسسة قطسسساع اليراسسسسات الهنيسسسسة والت نولوجيسسسة
والصناعية بشأن تو ية اللجنة بجلسستها رقسم ( )2بتساريخ ،2015 / 3 / 19
وس سلو عمل اللجنة لليورة  2015ـ .2018

( )6النظسسسر سسسي سسسرع بسسسيس ضسسسور للسسسسادة عضسسساص لجنسسسة هي سسسة الم تسسس
الميعوون لحضور االجتماع اليوري للجنة الت طيطية.
 القرار:
قسسرر المجلسسس الموا قسسة علسسي سسرع بسسيس ضسسور للسسسادة عضسساص لجنسسة هي سسة
الم ت الميعوون لحضور االجتماع اليوري للجنة الت طيطية.

( ) 7النظسسر سسي المت ظسسات السسواردة مسسن السسسادة عضسساص اللجنسسة وال ا سسة
بمحاضر لجان القطاعات.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:ـ
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1ـ س سسيط المجلسسس علمسسا بالمت ظسسات السسواردة مسسن السسسادة .د  /سسسن عتمسسان
(ناس رسيس جامعة المنصورة األسحد).
2ـ التأكيي علي قرار اللجنة بجلستها السابقة بضرورة عقي اجتماعات تنسسيقية
للجان القطاعات بحضور السادة عضاص اللجنة التنسيقية العليا لطسرح هسذه
المت ظسسات  ،علسسي ن تقسسوم مانسسة اللجنسسة باإلعسسياد لهسسذه االجتماعسسات قحسسل
االجتماع القادم للجنة.
3ـ ارساس المت ظات الواردة بالتقرير للجان قطاعسات الطس الحيطسري والعلسوم
األساسية.
4ـ بالنسحة للموضوع تالثا الوارد بمحضر اجتماع لجنة قطاع العلوم األساسسية
رقسسسسم ( )3بتسسسساريخ  2015 / 3 / 19وال سسسساص بإنشسسسساص برنسسسسامج نظسسسسم
المحا سسيل وعلسسوم الحي سسة وال"ابسسات السسي لجنسسة بينيسسة مسسن قطسساعي العلسسوم
األساسسسية واليراسسسات الزراعيسسة برساسسسة السسسيي .د  /سسسن علسسي عتمسسان
عضو اللجنة.

( )8النظر ي تقرير اللجنة ال رعية المش لة للنظر ي كتا جامعة القساهرة
بشسسأن موا قسسة مجلسسس الجامعسسة علسسي ا سسيار التسحسسة الياخليسسة للمعهسسي
القومي لعلوم الليزر (مر لة اليراسات العليا).
 القرار:
قسسرر المجلسسس الموا قسسة علسسي تقريسسر اللجنسسة ال رعيسسة المشس لة للنظسسر سسي كتسسا
جامعسسة القسساهرة بشسسأن موا قسسة مجلسسس الجامعسسة علسسي ا سسيار التسحسسة الياخليسسة
للمعهسسسي القسسسومي لعلسسسوم الليسسسزر (مر لسسسة اليراسسسسات العليسسسا) ،علسسسي ن ترسسسسل
المت ظات الي جامعة القاهرة للنظر ي استي اسها واعادة العسرى مسرة خسر
علي اللجنة ال رعية التي قاما بيراسة الموضوع.

( )9النظر ي كتا لجنة قطاع علوم الحاسس والمعلوماتيسة بشسأن المحساور
التي تتحناها اللجنة ي دورتها الحاليسة لتطسوير التعلسيم سي قطساع علسوم
الحاس والمعلوماتية.
 القرار:
سسيط المجلسسس علمسسا ب تسسا لجنسسة قطسساع علسسوم الحاس س والمعلوماتيسسة بشسسأن
المحاور التي تتحناها اللجنة ي دورتها الحالية لتطوير التعليم سي قطساع علسوم
الحاس والمعلوماتية.

( )10مذكرة بشأن نظام وقواعي القحوس بالجامعات الح ومية المصرية للعام
الجامعي .2016 / 2015
 القرار:
قرر المجلس الموا قة علي ما يلي:
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وال  :بالنسحة للشهادة الثانوية العامة المصرية:
1ـ س يحسسيد المجلسسس األعلسسى للجامعسسات عسسياد الطسست الحا سسلين علسسي الشسسهادة
الثانويسسة العامسسة المصسسرية بشسسعحتيها (األدبسسي والعلمسسي) عسسام ( 2015نظسسام
يي ـ نظام قييم ) والمقرر قحولهم كطت نظساميين بالجامعسات الح وميسة
المصسسرية سسي العسسام الجسسامعي  2016 / 2015عسسن ريسسد م ت س تنسسسيد
القحوس بالجامعات والمعاهي ،و لك ي ا سار السياسسة العامسة التسي تنتهجهسا
اليولة واالعتحارات والمحادئ األساسية التي استقر عليهسا المجلسس األعلسى
للجامعات عني تحييي األعياد المقرر قحولها ونظام وقواعي القحوس.
مي مراعاة ما يلي:
* تحييسسي عسسياد مسسستقلة ل سسل نسسوع ( سسيي ـ قسسييم) للقحسسوس ب ليسسات ومعاهسسي
الجامعات الح ومية ي ضوص نسحة عياد كل نوع الي اجمالي عسياد الطست
الحا لين علي الثانوية العامة المصرية.
* تحييسسي سسي دنسسي مسسستقل ل سسل نسسوع ( سسيي ـ قسسييم) للقحسسوس ب ليسسات ومعاهسسي
الجامعات الح ومية المصرية وبحي ال يقل الحي األدنى للنظام القييم سي كسل
قطاع عن متوسط آخر تتث سنوات قحل عام  2015للحي األدنى للقطاع.
2ـسس قحسسوس نسسسحة ( )%50مسسن اجمسسالي عسسيد الطسست المقسسرر قحسسولهم كطسست
نظسسساميين بالجامعسسسات المصسسسرية الح وميسسسة سسسي العسسسام الجسسسامعي / 2015
 2016عن ريد م تس تنسسيد القحسوس بالجامعسات كطست منتسسحين و قسا
لنظام االنتسا الموج و لك بال ليات التي تطحد نظام االنتسا الموج .
3ـسسس ي سسسون توـيسسسي السسسـ ( )%300السسس األواسسسسل سسسي شسسسهادة الثانويسسسة العامسسسة
المصرية عام  100( 2015علوم  100 +رياضيات  100 +دبي) و قسا
للترتي س المحسسيد مسسن وـارة التربيسسة والتعلسسيم اسسستثناصا مسسن قواعسسي القحسسوس
الج"را سسي واإلقليمسسي المعمسسوس بهسسا عنسسي تسسوـيعهم علسسي ال ليسسات والمعاهسسي
الجامعية.
4ـسس قحسسوس الطسست الحا سسلين علسسي الشسسهادة الثانويسسة العامسسة المصسسرية ل"سسات
( رنسي) عن ريد م ت تنسيد القحوس بالجامعات والمعاهي بشسع الل"سة
ال رنسية بحعض كليات الجامعات المصرية ( حقا للحي األدنى لهسذه ال ليسات
وبشر ال يقل المجموع ال لي ليرجات بناص علي موا قسة الجامعسة وال ليسة
المعنية.
5ـسس قحسسوس الطسست الحا سسلين علسسي الشسسهادة الثانويسسة العامسسة المصسسرية ل"سسات
( لماني) عن ريد م ت تنسيد القحوس بالجامعسات والمعاهسي بشسع الل"سة
األلمانية بحعض كليات الجامعات المصرية ( حقا للحسي األدنسى لهسذه ال ليسات
وبشر ال يقل المجمسوع ال لسي لسيرجات الل"سات الثتتسة عسن  %65وو قسا
لألعياد وال ليات التي يحيدها المجلس األعلى للجامعات بنساص علسي موا قسة
الجامعة وال لية المعنية .
تانيا :بالنسحة للشهادة الثانوية األـهرية:
يسسسما بقحسسوس الطسست الحا سسلين علسسي الشسسهادة الثانويسسة األـهريسسة عسسن ريسسد
م ت تنسيد القحوس بالجامعات والمعاهي ي بعسض كليسات الجامعسات المصسرية
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الح وميسسة و قسسا للشسسرو واألعسسياد وال ليسسسات التسسي يحسسيدها المجلسسس األعلسسسى
للجامعات بناص علي موا قة الجامعة وال لية المعنية.
تالثا :بالنسحة للشهادات ال نية:
( )1عن ريد م ت تنسيد القحوس بالجامعات والمعاهي:
قحوس الطت الحا لين علي الشهادات ال نية عام  2015نظام السثتث سسنوات
(تجاري ـ ناعي ـ ناعي شعحة ترميم تسار ـ ـراعسي ـ موسسيقي ) وكسذا
الطت الحا لين علي دبلوم المعاهي ال نية وق المتوسطة ( نظام الثانويسة +
سسسنتان) ودبلسسوم المسسياري ال نيسسة (نظسسام ال مسسس سسسنوات) عسسام  2015ب ليسسات
ومعاهسسي الجامعسسات المصسسرية التسسي تقحسسل هسسذه ال سسات مسسن الطسست سسي العسسام
الجامعي  2016 / 2015و قا للشرو والضوابط التالية:
ـ تا با القحوس ب ليات قطاعات (التجارة ـ التربيسة ال ليسات التسي بهسا شسع
تعلسسيم نسسي ـ التربيسسة النوعيسسة ـ الزراعسسة ـ السسسيا ة وال نسسادق ـ ال يمسسة
االجتماعيسة ـ الهنيسسة ـ ال نسون التطحيقيسة ـ اآلتسار ـ ال نسون الجميلسة ـ التعلسيم
الصناعي) بالجامعسات المصسرية علسي سساي التوـيسي الج"را سي مسي مراعساة
الشسسرو التسسي تسسنل عليهسسا اللسسواسا الياخليسسة لهسسذه ال ليسسات والتسسي منهسسا داص
اختحارات القيرات بنجاح لحعض ال ليات.
ـ يسما للطت الحا لين علي الشهادات الثانويسة ال نيسة نظسام السثتث سسنوات
بعي اإلعياديسة ت صصسات ( سناعي ـ تجساري ـ سناعي شسعحة تسرميم اآلتسار ـ
ـراعي ـ موسيقي) بمجمسوع درجسات  %70علسي األقسل مسن مجمسوع المسواد
النظريسسة قسسط سسي شسسهادة السسيبلوم ال نسسي بالتقسسيم بسسأوراقهم السسي م تس تنسسسيد
القحسسسوس بالجامعسسسات والمعاهسسسي لتلتحسسساق بسسسحعض كليسسسات ومعاهسسسي الجامعسسسات
الح ومية المصرية  .كما يسما للطت الحا لين علي دبلوم المعاهسي ال نيسة
(نظسسام الثانويسسة  +سسسنتان) ودبلسسوم المسسياري ال نيسسة المتقيمسسة (نظسسام ال مسسس
سنوات بعي اإلعيادية) بمجمسوع  %75سأكثر مسن المجمسوع ال لسي للسيرجات
سسسي شسسسهادة السسسيبلوم ال نسسسي بالتقسسسيم بسسسأوراقهم السسسي م تسسس تنسسسسيد القحسسسوس
بالجامعسسات والمعاهسسي لتلتحسساق بسسحعض كليسسات ومعاهسسي الجامعسسات الح وميسسة
المصسسرية .كمسسا يسسسما للطسست الحا سسلين علسسي دبلسسوم المعاهسسي ال نيسسة (نظسسام
الثانوية  +سنتان) ودبلوم المسياري ال نيسة المتقيمسة (نظسام ال مسس سسنوات
بعسسي اإلعياديسسة) بمجمسسوع  %75سسأكثر مسسن المجمسسوع ال لسسي للسسيرجات سسي
شهادة السيبلوم ال نسي بالتقسيم بسأوراقهم السي م تس تنسسيد القحسوس بالجامعسات
والمعاهي لتلتحاق بحعض كليات ومعاهي الجامعات الح ومية المصرية.
ويرجي الي مجلس ش ون المعاهي العالية ال ا سة واإلدارة المركزيسة شس ون
المعاهسسسي العاليسسسة ال ا سسسة واإلدارة المركزيسسسة للتعلسسسيم ال نسسسي بسسسوـارة التعلسسسيم
العالي كل يما ي ص للنظر ي ميي تطحيد لك من عيمس عنسي تقسيم هس الص
الطت لتلتحاق بالمعاهي العالية والمتوسطة التابعة لوـارة التعليم العالي.
ـ س تحسسيد األعسسياد المقسسرر قحولهسسا مسسن ملسسة الشسسهادات ال نيسسة ب ليسسات الجامعسسات
المصسسرية التسسي تقحسسل هسسذه ال سسة مسسن الطسست بنسسسحة  %10قسسط مسسن اجمسسالي
األعسسياد المقسسرر قحولهسسا بهسسذه ال ليسسات مسسن ملسسة الثانويسسة العامسسة المصسسرية.
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وبحيسس ي سسون تلثسسي هسسذه النسسسحة للشسسهادات ال نيسسة ب ليسسات (نظسسام ال مسسس
سسسنوات بعسسي اإلعياديسسة) ودبلسسوم المعاهسسي ال نيسسة (نظسسام الثانويسسة  +سسسنتان)
والثل الحاقي ي ون لطت الشهادات ال نية نظام الثتث سنوات .ويتم تحييسي
الحي األدنى للقحوس و قا لألعياد المقرر قحولها ل ل ة من هذه ال ات.
ـ يتم ترتيس الطست المتقسيمين لم تس التنسسيد لتحييسي مسن يقحسل مسنهم بسحعض
كليات ومعاهي الجامعات وتحييسي الحسي األدنسى للقحسوس ب سل كليسة و معهسي ل سل
نوع شهادة نية علي ية ي ضوص ما يلي:
( ) سحقية مجموع اليرجات الحا ل علي الطت ي شهاداتهم ال نية
الناجحين يها.
( ) ترتي رغحات الطت .
(ج) األعياد المقررة لهذه ال ات من الطت (نسحة  %10سال ة الذكر).
ـ عيم التقيي بالت صل الذي درس الطال سي الشسهادة ال نيسة الصسناعية عنسي
قحولس ب ليسات (الهنيسسة ـ التربيسة ـ التعلسيم الصسناعي) بالجامعسات المصسرية
و قا للشرو التي يضعها المجلس األعلى للجامعات علسي اعتحسار ن الطالس
يحي اليراسة بال رقة اإلعيادية و األولي .و لك عيا الشع التالية:
1ـ شعحة معامل بيولوجية  :تقحل ب ليات الزراعة.
2ـ شعحة ترميم اآلتار :تقحل ب ليات ( اآلتار ـ كليات ال نون التطحيقية بعي
النجاح ي اختحارات القيرات).
ـ قحوس الطت ال مسسة واسسل الشسهادات ال نيسة نظسام السثتث سسنوات وال مسس
سنوات و قسا للترتيس المحسيد مسن وـارة التربيسة والتعلسيم بال ليسات الجامعيسة
التسسسي تقحسسسل هسسسذه ال سسسة مسسسن الطسسست اسسسستثناص مسسسن قواعسسسي القحسسسوس الج"را سسسي
واإلقليمي المعموس بها.
( )2عن ريد المسابقة المركزية:
ـ قحوس الطت الناجحين ي جميي امتحانات المسابقة المركزيسة سي ن سس عسام
داص االمتحانسسات مسسن الحا سسلين علسسي (المعاهسسي ال نيسسة التجاريسسة ونظاسرهسسا ،
والمعاهي ال نية التجارية شعحة القسانون ونظاسرهسا) ب ليسات (التجسارة بال رقسة
الثانية  ،والحقوق بال رقسة األولسى ) بالجامعسات المصسرية سي العسام الجسامعي
 2016 / 2015و قا لنظامي اليراسة (االنتظام ـ االنتسا الموج ).
ـ قحوس الطت الناجحين ي جميي امتحانات المسابقة المركزيسة سي ن سس عسام
داص االمتحانسسات مسسن الحا سسلين علسسي (المعاهسسي ال نيسسة الصسسناعية ونظارهسسا،
والمياري ال نية الزراعية نظام ال مسس سسنوات) ب ليسات (الهنيسسة بال رقسة
اإلعيادية  ،والزراعة بال رقة الثانية) بالجامعات المصرية ي العام الجسامعي
 2016 / 2015كطت نظاميين.
( )3عن ريد المسابقة المو ية:
ـ قحوس الطت الناجحين ي جميي امتحانسات المسسابقة المو سية سي ن سس عسام
داص االمتحانسات مسسن الحا سسلين علسسي دبلسسوم المسسياري ال نيسسة التجاريسسة نظسسام
السسثتث سسسنوات ب ليسسات التجسسارة (بال رقسسة األولسسي) بالجامعسسات المصسسرية سسي
العام الجسامعي  2016 / 2015و قسا لنظسامي اليراسسة (االنتظسام ـ االنتسسا
الموج ).
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ـ قحوس الطت الناجحين ي جميي امتحانسات المسسابقة المو سية سي ن سس عسام
داص االمتحانسسات مسسن الحا سسلين علسسي دبلسسوم المسسياري ال نيسسة (الزراعيسسة ،
الصسسناعية  ،الصسسناعية شسسعحة تسسرميم اآلتسسار) نظسسام السسثتث سسسنوات ب ليسسات (
الزراعة بال رقة األولي  ،الهنيسة بال رقة اإلعيادية  ،اآلتسار بال رقسة األولسى
) بالجامعات المصرية ي العام الجامعي  2016 / 2015كطت نظاميين.
( )4استمرار العمل بقواعي القحوس األخر المعموس بها عني قحوس هذه
ال ات من الطت بالجامعات المصرية سواص عن ريد م ت تنسيد
القحوس بالجامعات والمعاهي و عن ريد المسابقة (المركزية ـ
المو ية).
رابعا :بالنسحة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة:
ي سسون قحسسوس الطسست الحا سسلين علسسي الشسسهادات الثانويسسة العامسسة المعادلسسة مسسن السسيوس
العربيسسسة عسسسام  2015والمتقسسسيمين لتنسسسسيد  2015بالجامعسسسات المصسسسرية سسسي العسسسام
الجامعي  2016 / 2015و قا للضوابط التالية:
1ـسس التأكيسسي علسسي قسسرارات المجلسسس األعلسسى للجامعسسات والقسسرارات الوـاريسسة السسسابقة
الصادرة ي هذا الشأن والمتضمنة ن يشتر لقحوس وراق الطت تقييم المستني
الذي ي يي اإلقامة الشرعية للطال وولي مره ي الحلي الحا ل منها الطالس علسي
الشهادة الثانوية تناص تسرة اليراسسة سي المسية التسي تمسنا الشسهادة علسي ساسسها
و لك من خستس تقسييم اقامسة عليسة موتقسة مسن المستشسار الثقسا ي المصسري و مسن
الس س ارة المصسسرية باليولسسة المانحسسة ،و جسسواـ س س ر موضسسحا ب س تسسواريخ السسيخوس
وال سسروج خسستس تسسرة اليراسسسة و شسسهادة تحركسسات موضسسحا بهسسا تسسواريخ السسيخوس
وال روج.
2ـسسس تحسسسيد عسسسيد األمسسساكن الم صصسسسة للطسسست المصسسسريين الحا سسسلين علسسسي الشسسسهادات
الثانوية العامة المعادلة العربية للقحوس ي الجامعات والمعاهي الح ومية المصسرية
علي ساي النسحة المرنة وهي ( :نسحة عيد الطت المتقيمين للقحسوس مسن ملسة
كل شهادة تانوية عامسة معادلسة عربيسة السي اجمسالي عسياد الطست المقسرر قحسولهم
كطت نظاميين بالجامعات الح ومية المصرية من ملسة الشسهادة الثانويسة العامسة
المصرية ي ن س العام).
ويتم سابها و قا لما يلي :
ـ يتم سا نسحة عيد المتقيمين من شعحة العلمي ل ل شهادة تانوية عامة عربية
علي ية الي عياد الطت المقسرر قحسولهم كطست نظساميين مسن ملسة الشسهادة
الثانوية العامة المصرية القسم العلمي .مثاس :ا ا كان عيد الطت المتقيمين من
شسسهادة تانويسسة عربيسسة سسي شسسعحة العلمسسي  1000ال س وعسسيد الطسست المقسسرر
قحسسولهم كطسست نظسساميين مسسن سست الثانويسسة العامسسة المصسسرية القسسسم العلمسسي
 95000ال ت ون النسحة المرنة .% 1.0526316
ـ يتم سا نسحة عيد المتقيمين من شعحة األدبي ل ل دولة عربية علسي سيه السي
عياد الطت المقرر قحولهم كطت نظاميين من ملسة الشسهادة الثانويسة العامسة
المصرية القسم األدبي.
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ـ ي سون اجمسالي مجمسوع النسس المرنسة لجميسي الشسهادات الثانويسة العامسة المعادلسة
العربيسسة ال يقسسل عسسن  .% 5و سسي السسة كسسان اجمسسالي مجمسسوع النسس المرنسسة ل سسل
دولسسة بضسسربها سسي  4 / 5ي ( )1.25ليصسسحا اجمسسالي مجمسسوع النس س المرنسسة
لجميي الشهادات الثانوية المعادلة العربية مجتمعة ي وقا وا ي.
ـ يتم تحييي عيد األماكن المتا سة ل سل شسهادة مسن نسواع الشسهادات الثانويسة العامسة
العربية المعادلة علي يه ي كسل كليسة و معهسي بضسر النسسحة الم صصسة ل سل
شهادة ي عيد األماكن المقرر قحولها من ملة الثانوية العامة المصرية سي كسل
كلية و معهي مي عيم جحر كسور األماكن الي العيد الصحيا األعلى.
ـ ال يقل عيد األماكن المتا ة لقحوس ملة كسل شسهادة تانويسة عامسة معادلسة عربيسة
عن م ان وا ي ي كل كلية و معهي.
ـ يتم التنسيد بين ملة كل شهادة تانوية عامة معادلة عربية كمجموعسة من صسلة
س الرغحات والمجموع و ي ضوص عيد األماكن الم صصة لحملة كسل شسهادة
منها.
3ـ ي الة تقيم عيد يقل عن  100ال ي ي شسهادة تانويسة عامسة معادلسة عربيسة
يتم تطحيد قواعي سا النسحة الم صصة ل ل شهادة ـ المذكورة عته ي بني 2
ـ وبشر ن ي ون الحي األدنى للشهادة الثانوية العامة المعادلة العربية ال يقل عسن
 %90لقطاعات الط و األسنان والصييلة والعتج الطحيعي والطس الحيطسري
واالقتصسسساد والعلسسسوم السياسسسسية واإلعسسستم واآلتسسسار وال يقسسسل عسسسن  %85لقطاعسسسات
الهنيسة والحاسحات والمعلومات وال نون الجميلة عمارة و ي ضوص عسيد األمساكن
الم صصة لن س الشهادة.
4ـ بالنسحة للشهادة الثانوية العامة السعودية:
( ) الموا قة علي ما يلي:
ـ ال"اص االعتياد باالختحار التحصيلي عني سا المجموع االعتحاري للشهادة
الثانوية السعودية عني القحوس بم سسات التعليم الجامعي والعالي المصرية بي
من العام الجامعي .2016 / 2015
ـ يتم ا تسا المجموع االعتحاري للشهادة الثانوية السعودية عني القحوس
بم سسات التعليم الجامعي والعالي المصرية و قا للجيوس التالي:
نسحة امتحان
نسحة امتحان
العام الجامعي
القيرات
الميرسة
%30
%70
( 2016 / 2015تنسيد )2015
%40
%60
( 2017 / 2016تنسيد )2016
%40
%60
( 2018 / 2017تنسيد )2017
%50
%50
بيصا من عام ( 2019 / 2018تنسيد
 )2018وما بعيه
( ) السماح للطت الذين صلوا علي الشهادة الثانوية العامسة السسعودية ولسم يس دوا
امتحانات القيرات عن ريد المركز الو ني للقيساي والتقسويم بالممل سة العربيسة
السعودية ختس مية صولهم علي الثانوية بالتقيم بأوراقهم الي م تس التنسسيد
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 ،وبحسي قصسسي عامسسان دراسسسيان بعسي عسام صسسولهم علسسي الشسسهادة الثانويسسة ،مسسي
اال ت اظ بن س الشهادة الثانوية العامة السعودية التي صلوا عليهسا مسن قحسل ،
مسسا الطسست السسذين سسسحد ن دوا اختحسسارات القسسيرات خسستس مسسية صسسولهم علسسي
الثانوية العامة السعودية وتقيموا لم ت التنسيد بسأوراقهم عسام صسولهم علسي
الشهادة وتم ترشيحهم الي الجامعات والمعاهي المصرية ت يحد لهم التقيم مرة
خسسر السسي م ت س التنسسسيد تسسى لسسو عسسادوا داص هسسذه االختحسسارات مهمسسا كانسسا
نتاسجهم يها.
5ـ بالنسحة للشهادات التي تطحد نظام المقررات و الساعات المعتمية:
يتم سا المجموع االعتحاري للشهادات الثانوية المعادلة العربية سسواص التسي يستم
دراستها علي نظام المقسررات و علسي نظسام السساعات المعتمسية و لسك علسي النحسو
التالي:
( ) يتم استحعاد (المواد اليينية والتربية اإلستمية ـ التربية الرياضية ـ السلوم
والمواظحسسة ـ التربيسسة العس س رية ـ التربيسسة الو نيسسة .....السسخ ) مثسسل بسساقي
الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة.
( ) تجمي اليرجات الحا ل عليها الطال سي جميسي المسواد المتحقيسة مسي األخسذ
ي االعتحار بعيد الساعات المعتمية الموجسودة بالشسهادة ( مجمسوع ا سل
ضر عيد الساعات ل سل مسادة سي درجسة المسادة ) و لسك بعسي سذع المسواد
المشار اليها بعالية.
(ت) لحسا النسحة الم وية يتم قسمة مجموع ا ل ضر عيد السساعات ل سل
مادة ي درجة المادة علي مجموع عيد الساعات.
(ث) لحسا المجمسوع االعتحساري للطالس بالسيرجات ،يستم ضسر نساتج بنسي (ت)
عته ي .410
6ـس اسسستمرار العمسسل بقواعسسي القحسسوس األخسسر المعمسسوس بهسسا عنسسي قحسسوس هسسذه ال سسات مسسن
الطت بالجامعات الح ومية المصرية.
خامسا :بالنسحة للشهادات الثانوية األجنحية المعادلة:
ي ون قحوس الطت الحا لين علسي الشسهادات الثانويسة األجنحيسة المعادلسة عسام 2015
والمتقيمين لتنسيد  2015بالجامعات المصسرية سي العسام الجسامعي 2016 / 2015
و قا للضوابط التالية:
1ـسس التأكيسسي علسسي قسسرارات المجلسسس األعلسسى للجامعسسات والقسسرارات الوـاريسسة السسسابقة
الصادرة ي هذا الشأن والمتضمنة ن يشتر لقحوس وراق الطت تقييم المستني
الذي ي يي اإلقامة الشرعية للطال وولي مره ي الحلي الحا ل منها الطالس علسي
الشهادة الثانوية تناص تسرة اليراسسة سي المسية التسي تمسنا الشسهادة علسي ساسسها
و لك من خستس تقسييم اقامسة عليسة موتقسة مسن المستشسار الثقسا ي المصسري و مسن
الس س ارة المصسسرية باليولسسة المانحسسة ،و جسسواـ س س ر موضسسحا ب س تسسواريخ السسيخوس
وال سسروج خسستس تسسرة اليراسسسة و شسسهادة تحركسسات موضسسحا بهسسا تسسواريخ السسيخوس
وال روج.
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2ـ يتم تحييي وتوـيي األماكن الم صصة للطت المصريين الحا لين علي الشهادات
الثانوية األجنحية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية علي النحو التالي:
( ) تحيد عيد األماكن التي ت صل للطت الحا لين علي الشهادات الثانويسة
األجنحيسسة المعادلسسة بنسسسحة  %5مسسن األعسسياد المقسسرر قحولهسسا مسسن بسسين ملسسة
الشهادة الثانوية العامة المصرية ي كل كلية و معهي.
( ) توـيي األمساكن التسي ت صسل للطست الحا سلين علسي كسل نسوع مسن نسواع
الشهادات الثانوية األجنحية بنسحة عياد الطست المتقسيمين مسن كسل شسهادة
علسسسي سسسيه السسسي اجمسسسالي عسسسياد الطسسست المتقسسسيمين مسسسن الحا سسسلين علسسسي
الشهادات الثانوية األجنحية المعادلة وبشر ال تزيي عسيد األمساكن المقسررة
ل سسسل شسسسهادة علسسسي سسسيه عسسسن  %50مسسسن اجمسسسالي األعسسسياد المقسسسررة ل سسسل
الشهادات الثانوية األجنحية المعادلة.
(ج) ن ي ون لحملة كل شهادة تانوية جنحية معادلة م ان وا ي علسي األقسل سي
كل كلية و معهي.
(د) عنسسي سسا األمسساكن ل سسل كليسسة و معهسسي يسستم عسسيم جحسسر كسسسور األمسساكن السسي
العيد الصحيا األعلى.
(هسسـ) يسستم التنسسسيد بسسين ملسسة كسسل شسسهادة كمجموعسسة من صسسلة س س الرغحسسات
والمجموع و ي يود عسيد األمساكن الم صصسة لحملسة كسل نسوع مسن نسواع
هذه الشهادات.
3ـ ي الة تقيم عسيد يقسل عسن  100الس سي ي شسهادة تانويسة معادلسة جنحيسة يستم
تطحيد قواعي سا النسحة الم صصسة ل سل شسهادة ـ المسذكورة عسته سي بنسي 2ـس
وبشر ن ي ون الحي األدنى للشهادة الثانوية المعادلة األجنحية ال يقل عن %90
لقطاعسسسات الطسسس و سسس األسسسسنان والصسسسييلة والعسسستج الطحيعسسسي والطسسس الحيطسسسري
واالقتصسسساد والعلسسسوم السياسسسسية واإلعسسستم واآلتسسسار وال يقسسسل عسسسن  %85لقطاعسسسات
الهنيسة والحاسحات والمعلومات وال نون الجميلة عمارة و ي ضوص عسيد األمساكن
الم صصة لن س الشهادة.
(ج) استمرار العمل بقواعي القحوس األخر المعموس بها عني قحوس هذه ال ة من
الطت بالجامعات المصرية.
سادسا :قواعي عامة:
1ـ س اعتحسسار كليسسات (الهنيسسسة اإلل ترونيسسة بمنسسوع جامعسسة المنو يسسة ـ هنيسسسة الحتسسروس
والتعسسيين بالسسسويس جامعسسة السسسويس ـ هنيسسسة الطاقسسة بأسسسوان جامعسسة سسسوان)
مناظرة لحاقي كليات الهنيسة بالجامعات المصرية األخر للطت المستجيين قط
(المرشحين لل رقة اإلعياديسة) ،ويستم القحسوس بهسا خسارج قواعسي التوـيسي الج"را سي
واإلقليمسسي  ،ويسستم التحويسسل منهسسا السسي بسساقي كليسسات الهنيسسسة بالجامعسسات المصسسرية
األخسسسر و الع سسسس و قسسسا لقواعسسسي التحويسسسل المنسسساظر لتقليسسسل االغتسسسرا للطسسست
المستجيين قط (المرشحين لل رقة اإلعيادية).
2ـ اعتحار كليتي (الت طيط العمراني جامعة القاهرة ـ الل"ات والترجمة جامعة سسوان)
كليسات ريسية ،ويستم القحسسوس بهسا خسارج قواعسي التوـيسسي الج"را سي واإلقليمسي ،ويسستم
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التحويسسل منهسسا علسسي بسساقي ال ليسسات األخسسر بالجامعسسات الح وميسسة و الع سسس و قسسا
لقواعي التحويل غير المناظر.
3ـس اعتحسسار كليسسة الطس باإلسسسماعيلية جامعسسة قنسساة السسسويس كليسسة منسساظرة لحسساقي كليسسات
الط بالجامعات المصرية األخر للطت المستجيين قط  ،ويتم القحوس بها و قسا
لقواعسسي التوـيسسي الج"را سسي ويسستم التحويسسل منهسسا السسي بسساقي كليسسات الطس بالجامعسسات
األخر و الع س و قا لقواعي التحويل المناظر للطت المستجيين قط.
4ـ ي ون القحوس ب لية الحنات جامعة عين شمس علي النحو التالي:
( ) بالنسسسسسحة لشسسسسعحة (بنسسسسات  /آدا ) المنسسسساظرة ل ليسسسسات (اآلدا ) بالجامعسسسسات
المصرية ي سون القحسوس بهسا والترشسيا لهسا حقسا لقواعسي التوـيسي الج"را سي
ل ليات العلوم.
( ) بالنسسسسحة لشسسسعحة (بنسسسات  /علسسسوم) المنسسساظرة ل ليسسسات (العلسسسوم) بالجامعسسسات
المصرية ي سون القحسوس بهسا والترشسيا لهسا حقسا لقواعسي التوـيسي الج"را سي
ل ليات العلوم.
(ج) بالنسحة لشعحة (بنات  /تربية) المناظرة ل ليات (التربية) بالجامعات
المصرية ي ون القحوس بها والترشيا لها حقا لقواعي التوـيي الج"را ي
ل ليات التربية.
وي ون الترشيا لهذه الشع بال لية حقسا للقسرار السوـاري رقسم ( )2321بتساريخ / 4
 2013 / 8علي ن يتم توـيي الطت علي األقسام الياخلية بهذه الشع داخليا بهسذه
الشع داخليا عن ريد ال لية.
5ـس بالنسسسحة للطسست الحا سسلين علسسي الشسسهادة الثانويسسة مسسن مسياري المت سسوقين للعلسسوم
والت نولوجيا بجمهورية مصر العربية:
الموا قسسة علسسي ت صسسيل نسسسحة مرنسسة للطسست الحا سسلين علسسي الشسسهادة الثانويسسة
المصسسرية سسي العلسسوم والت نولوجيسسا مسسن مسسياري المت سسوقين للعلسسوم والت نولوجيسسا
بجمهوريسة مصسر العربيسسة لتلتحساق بالجامعسات المصسسرية الح وميسة بحيس تحسس
علي ساي األعياد المقرر قحولها سسنويا مسن ملسة الثانويسة العامسة المصسرية سي
ال ليسسات العلميسسة والعمليسسة التسسي تتناس س مسسي حيعسسة دراسسسة ه س الص الطسست خسستس
األسسنان ـ
المر لة الثانوية وهي علي سحيل الحصر كليات ( الط ـ الصييلة ـ
الط الحيطسري ـ الهنيسسة ـ العلسوم ـ الحاسسحات والمعلومسات) مسي جحسر كسسر العسيد
الصسسحيا األعلسسى  ،و لسسك سسي ضسسوص كتسسا السسسيي األسسستا السسيكتور وـيسسر التربيسسة
والتعليم ي هذا الشأن.
6ـ االستمرار ي منا درجات الحا ز الرياضي و قا للمعموس ب ي األعوام السسابقة ،
مسسي مراعسساة التنحيسس علسسي ن تقسسوم السسوـارات الم تصسسة بإرسسساس كشسسوع سسسماص
الطسست المسسستحقين للحسسا ز الرياضسسي السسي وـارة التربيسسة والتعلسسيم بإرسسساس هسسذه
ال شوع بعي اعتمادها لم ت التنسيد قحل اعتن نتيجسة الثانويسة العامسة المصسرية
وال يجسسوـ اضسسا ة درجسسات الحسسا ز الرياضسسي سسي السسة ارسسساس هسسذه ال شسسوع بعسسي
الموعي المحيد سالف الذكر.
7ـ يتم الم اضلة بين الطست المشستركين سي الحسي األدنسى ل ليسات الجامعسات المصسرية
علسسي سسساي المسسواد المرجحسسة بحيسس نسس سسي السسة التسسساوي سسي المجمسسوع و
المجموع االعتحاري ت ون األسسحقية لألعلسى سي مجمسوع درجسات المسواد المرجحسة
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للقحوس ل ل كلية و معهي و قا للمعموس ب ي األعوام السابقة ،و لسك بالنسسحة ل سل
الشهادات المتقيمة لم ت التنسسيد (الثانويسة العامسة المصسرية ـ الثانويسة المعادلسة
األجنحية والعربية ـ الشهادات المتقيمة لم ت التنسيد (الثانوية العامة المصرية ـ
الثانوية المعادلة األجنحية والعربية ـ الشهادات ال نية ـ الثانوية األـهرية).
المواد المرجحة:
( ) ي ون مجموع اليرجات ي الثانوية العامة و المجموع االعتحاري لليرجات
ي الشهادات المعادلة هو ساي الم اضلة بين الطت ي القحوس ،وو قا
لترتي رغحاتهم مي مراعاة الشرو األخر ب ل كلية ومعهي.
( ) ي الة التساوي ي المجموع و المجموع االعتحاري ت ون األسحقية
لألعلى ي مجموع درجات المواد المرجحة للقحوس ب ل كلية و معهي
وهي:
(ج) متوسط مجموع درجات الل"ات الياخلة ي التأهيل:
ي كليات اآلدا والحقوق ودار العلوم واآلتار واإلعتم واأللسن والسيا ة
وال نادق وال نون الجميلة ( نون) والتربية ال نية والتربية الموسيقية والتربية
الرياضية  ،و ي كليات التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية والحنات (وآدا
وتربية) و ولة وتعليم ساسي الحلقة ابتياسية) والتربية وكليات ال يمة
االجتماعية وكليات التربية النوعية وشعحها ورياى األ اس.
(د) متوسط مجموع درجات الرياضيات وال يزياص وال يمياص الياخلة ي التأهيل:
ي كليات الهنيسة والت طيط العمراني وال نون الجميلة (عمارة) والحاسحات
والمعلومات والعلوم.
(هـ) متوسط درجات مواد األ ياص وال يزياص وال يمياص الياخلة ي التأهيل:
ي كليات الط و األسنان والصييلة والط الحيطري والعتج الطحيعي
والتمريض والعلوم.
8ـ س يسستم ترشسسيا الطسست المتقسسيمين لم ت س التنسسسيد بعسسي انتهسساص مواعيسسي التقسسييم وبعسسي
اعتن الحي األدنى الي ال ليات والمعاهي التي بها ماكن متحقية للشهادة الحا سلين
عليها قط وبشر استي اسهم الحي األدنى المطلو لهذه ال ليات والمعاهي.
9ـسسس التأكيسسسي علسسسي الطسسست المصسسسريين ن القحسسسوس بم تسسس تنسسسسيد القحسسسوس بالجامعسسسات
والمعاهي يقتصر علسي الشسهادات األ سلية والموتقسة قسط وال يقحسل ي مسستني آخسر
عوضا عن لك.
10ـ ياتة الم هل ي جميي الشهادات (الثانويسة العامسة المصسرية ـ الثانويسة المعادلسة
العربيسسة واألجنحيسسة ـ الشسسهادات ال نيسة ـ الثانويسسة األـهريسسة) شسسر ساسسسي لتقسسيم
الطت الحا لين علي هذه الشهادات لم ت تنسيد القحوس بالجامعات والمعاهسي ،
عني التقيم لتنسيد العام الجامعي  2016 / 2015يلزم ن ت ون شسهادة الثانويسة
العامسسة المصسسرية و المعادلسسة األجنحيسسة و العربيسسة و الشسسهادات ال نيسسة و الثانويسسة
األـهرية قي اجتاـهسا الطالس سي العسام اليراسسي  2015 / 2014وال يقحسل ست
سنوات سابقة.
11ـ يتم ترشيا الطست المصسريين ل ليسات الجامعسات الح وميسة المصسرية عسن ريسد
م ت س تنسسسيد القحسسوس بالجامعسسات والمعاهسسي قسسط وال تقحسسل الجامعسسات الح وميسسة
المصرية تبا مصريين عن ريقها محاشرة.
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12ـ يقتل القحوس والتحويل المناظر وغير المناظر بجميي كليسات الجامعسات المصسرية
الح ومية ال اسنسة بالمحا ظسات الناسيسة (مرسسي مطسروح ـ شسماس سسيناص ـ السوادي
الجييي ـ الححر األ مر) علي ساي القحوس اإلقليمي ألبناص هسذه المنسا د وبشسر
ن ي ونسسوا ا سسلين علسسي الثانويسسة العامسسة مسسن اإلدارات التعليميسسة التابعسسة لهسسذه
المحا ظات .علي ال يقل الحي األدنى لهسذه ال ليسات بالمنسا د الناسيسة عسن %10
من الحي األدنى المعلن للقحوس بقطاع ال ليات المنساظرة لهسا خسارج هسذه المنسا د.
ما باقي كليات الجامعات المصسرية غيسر الموجسودة داخسل النطساق اإلقليمسي لهسذه
المحا ظات يتم ترشيا وقحوس بناص هذه المحا ظات ـ الحا لين علسي الشسهادات
الثانوية العامة منها ـ خارج قاعية التوـيسي الج"را سي لهسذه ال ليسات و حقسا للحسي
األدنى للقطاع.
13ـ الموا قة علي قحوس الطت باص الوا سات الححريسة (بمحا ظسة الجيسزة) الحا سلين
علي الشهادة الثانوية العامسة منهسا ب ليسات سرع السوادي الجييسي بجامعسة سسيو ،
علي ن يتم معاملتهم بسن س معاملسة الطست بنساص محا ظسة السوادي الجييسي حقسا
لمسسا جسساص بسسال قرة رقسسم ( )12سسسال ة السسذكر وقسسرارات المجلسسس األعلسسى للجامعسسات
الصادرة ي هذا الشأن.
14ـسسس السسسسماح للطسسست خريجسسسي ميرسسسسة ت نولوجيسسسا المعلومسسسات باإلسسسسماعيلية مسسسن
الحا لين علي  %75أكثر من مجموع درجات شهادة اليبلوم بسأداص امتحانسات
ت ميلية ي مواد (رياضة 1ـ رياضسة 2ـ يزيساص) التسي تعقسي ب ليسة العلسوم جامعسة
القسساهرة سسي دور سسسحتمحر سسي ن سسس عسسام صسسولهم علسسي شسسهادة السسيبلوم ولمسسرة
وا ية قط ،وعلي ن يقحل الناجحون ي جميي هذه االمتحانسات سي ن سس السيور
ب ليسسات الحاسسسحات والمعلومسسات بالجامعسسات المصسسرية عسسن ريسسد م ت س تنسسسيد
القحوس بالجامعات والمعاهي ي ن س العام الجامعي قط.
15ـ ادراج ال ليات التالية بسيليل م تس تنسسيد القحسوس بالجامعسات والمعاهسي والتنسسيد
اإلل ترونسسسي علسسسي ن تحسسسي اليراسسسسة بهسسسا اعتحسسسارا مسسسن العسسسام الجسسسامعي / 2015
 2016و قا لألعياد التي يقررها المجلس األعلى للجامعات:
ال ليات
الجامعة
العلوم الصحية التطحيقية ـ الزراعة الحي ية والحيوية
بني سويف
والتصنيي ال"ذاسي
العتج الطحيعي
جنو الوادي
التربية الرياضية (بنين ـ بنات) العلوم الصحية التطحيقية
المنو ية
الحقوق
سوهاج
العلوم بالعريش (علوم ـ رياضة) ـ اآلدا بالعريش (انتظام ـ
قناة السويس
انتسا موج )
الحنات (شعحة اقتصاد منزلي) علمي
عين شمس
16ـ يقسوم م تس التنسسيد بتسسليم كسود ورقسم سسري ل سل جامعسة بحيس يم سن للجامعسة
انسسزاس المرشسسحين لهسسا مسسن سست الشسسهادات الم تل سسة وانزااليسسة تعسسييتت علسسي
المرشسسحين نتيجسسة ـيسسادة درجسسات و تحسسويتت وبهسسذا يم سسن ل سسل جامعسسة سسسح
كشوع سسماص وبيانسات الطست المرشسحين ل ليسات ومعاهسي الجامعسات المصسرية
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مسسن قاعسسية بيانسسات التنسسسيد االل ترونسسي محاشسسرة عق س اعسستن نتيجسسة التحسسويتت
اإلل ترونية ل ل مر لة و بعي يوث ي ت"يسر سي الترشسيحات بزيسادة السيرجات.
ومن الضروري ن ت ون هذه ال شوع م منة من ي عح .
17ـ يتم تا موقي التنسسيد اإلل ترونسي علسي شسح ة االنترنسا إلجسراص عمليسة التحويسل
المناظر وغير المناظر بين كليات الجامعات الح ومية المصرية لتقليسل االغتسرا
حقا لقواعي تقليل االغترا الواردة ي الحنسي تاسسعا مسن هسذا القسرار و سي ضسوص
المواعيي التي يحيدها ويعلنها م ت التنسيد.
18ـسسس ي سسسون تحييسسسي األعسسسياد وضسسسوابط القحسسسوس والتحسسسويتت للمعاهسسسي العاليسسسة ال ا سسسة
والمعاهسسي ال نيسسة نظسسام السسسنتان بعسسي الثانويسسة التابعسسة لسسوـارة التعلسسيم العسسالي مسسن
اختصاص الجهات المعنية بوـارة التعليم العالي (مجلسس شس ون المعاهسي العاليسة
ال ا ة ـ اإلدارة المركزية للتعليم ال ني) كل يما ي ص .
19ـ س ي سسون القحسسوس بالمعاهسسي ال نيسسة للتمسسريض التابعسسة ل ليسسات التمسسريض بالجامعسسات
الح ومية المصرية حقا لتسحسة المو سية للمعاهسي ال نيسة للتمسريض وكسود رغحسة
تنسيد وا ي للذكور واإلناث وبحي دنى وا ي.
سابعا :قواعي التوـيي الج"را ي:
يتم توـيي الطت المتقيمين لم ت تنسسيد القحسوس بالجامعسات والمعاهسي علسي ال ليسات
والمعاهي الجامعية علي ساي ما يلي:
1ـ يتم جميي الجامعات (بالنسحة لسددارات التعليميسة) سي عسية مجموعسات علسي النحسو
التالي ويلزم ن ي تار الطال جميي ال ليات المم نسة سي قطساع مسا مسن المجموعسة
( ) قحل الحيص سي اختيسار كليسات مسن هسذا القطساع مسن المجموعسة ( ) كمسا يلسزم ن
ي تار كل االختحارات المم نة لل ليات من القطاع مسن المجموعسة ( ) قحسل بسيص ي
اختيار من القطاع ي المجموعة (ج) كما يلي:
مجموعة(ا) اجحارية :وهي الجامعسة و الجامعسات األقسر إلدارتس التعليميسة ،و سي
بعض الحاالت ت ون كثسر مسن جامعسة ألن ادارتس التعليميسة تقسي سي يسز متسساوي
المسا ة من الجامعتين.
مجموعة( ) اجحارية بعي است ماس االختحارات ي المنطقة ( ) :عسية جامعسات تقسي
قر يز اإلدارة التعليمية للطال وال يوجي رق ي اختيار ي منها قحل األخر .
مجموعة(جسسـ) :بسسساقي الجامعسسات التسسسي بهسسا كليسسسات لهسسذا القطسسساع  ،يسسسما للطالسسس
باختيار ي منها وتعتحر متساوية ،ي نها جميعسا تحعسي عسن محسل سس ن وادارتس
التعليمية.
و لك و قا لجيوس التوـيي الج"را ي لمجموعات (  ) ،المر د (.مر د .)1
وبالنسحة لطت الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانويسة ال نيسة (نظسام السثتث
وال مس سسنوات) سإن المنطقسة الج"را يسة ( ) سي التوـيسي الج"را سي هسي اإلدارة
التعليمية التي بها ميرسة الطال ي شهادة الثانوية العامة و ال نية.
وبالنسحة لطت دبلومات المعاهي ال نية المصسرية (نظسام الثانويسة  +سسنتان) يعتسي
بمقر س ن الطال الميون ضمن الحيانات الواردة من المعهي الحا سل منس الطالس
علي اليبلوم.
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وبالنسحة للمياري الياخلية (الرياضية والعس رية والمت وقين) يعتي بمقر س ن
الطال الميون ضمن بيانات تقيم ي استمارة الثانوية العامة.
وبالنسحة لطت الشهادات المعادلة العربية واألجنحية يقوم الطال بتحييي
المنطقة الج"را ية ( ) (هي المنطقة التي يرغ الطال ي ن ت ون محل اقامت )
عني تقيم ل تابة رغحات ي استمارة التنسيد االل تروني .وال يسما بت"يير
عنوان الطال بعي اعتن نتيجة التنسيد.
2ـ اعتحار محا ظات (القاهرة ـ الجيزة) نطاق ج"را ي وا ي ،ويضم جامعات (القاهرة
ـ عين شمس ـ لوان) كما يضم ال ليات التابعة لهذه الجامعات وتقي خارج هذا
النطاق الج"را ي ،وكذلك ال ليات التابعة لجامعات خر وتقي داخل هذا النطاق
الج"را ي .علي ال يتم تحويل مناظر بين هذه ال ليات.
3ـ يتم القحوس بنظام التوـيي الج"را ي ب ليات(العتج الطحيعي ـ اآلتار ـ التربية ال نية
ـ ال نون الجميلة ـ ال نون التطحيقية).
تامنا :قواعي التوـيي اإلقليمي:
1ـ بالنسحة لطت الثانوية العامة المصرية والشهادات ال نية:
اقتصار القحوس ي بعض ال ليات والمعاهي علي الطت الحا لين علي ي من هذه
الشسسهادات مسسن المنطقسسة التسسي تقسسي بهسسا هسسذه ال ليسسات والمعاهسسي ،ويسسسري لسسك علسسي
كليسسات مثسسل (التربيسسة وشسسعحها ،والتربيسسة النوعيسسة وشسسعحها ،والتمسسريض ،والمعاهسسي
ال نية الصحية والمعاهسي ال نيسة للتمسريض) وال ليسات والمعاهسي األخسر التسي تقحسل
و د هذا النظام.
2ـ بالنسحة لطت الشهادات المعادلة العربية واألجنحية:
اقتصار القحوس ي بعض ال ليات والمعاهي علي الطت الحا لين علي ي من هذه
الشسسهادات مسسن المنطقسسة الج"را يسسة ( ) التسسي يحسسيدها الطال س (هسسي المنطقسسة التسسي
يرغ الطالس سي ن ت سون محسل اقامتس ) عنسي تقيمس ل تابسة رغحاتس ويستم تطحيسد
التوـيسسي اإلقليمسسي علسسي هسسذه الشسسهادات ،ويسسسري لسسك علسسي كليسسات مثسسل (التربيسسة
وشسسسسسسسعحها ،والتربيسسسسسسسة النوعيسسسسسسسة وشسسسسسسسعحها ،والتمسسسسسسسريض ،والمعاهسسسسسسسي ال نيسسسسسسسة
الصحية،والمعاهي ال نية للتمريض) وغيرها من ال ليات والمعاهي التسي تقحسل و سد
هذا النظام.
3ـ ي ون القحوس ب ليات االقتصاد والعلسوم السياسسية بالجامعسات المصسرية علسي سساي
القحوس اإلقليمي و قا لما يلي:
 كلية االقتصاد والعلوم السياسسية جامعسة القساهرة تقحسل الطست الحا سلين علسي
الشسسهادات الثانويسسة مسسن اقلسسيم محا ظسسات القسساهرة ال حسسر ( القسساهرة ـ الجيسسزة ـ
القليوبية ـ ال يوم) ومحا ظات القناس قط (اإلسماعيلية ـ السسويس ـ بورسسعيي ـ
شماس سيناص ـ جنو سيناص).
 كلية اليراسات االقتصادية والعلوم السياسسية جامعسة بنسي سسويف تقحسل الطست
الحا لين علي الشهادات الثانوية من اقليم محا ظات وج قحلي (بني سسويف ـ
المنيسا ـ سسيو ـ السوادي الجييسي ـ سسوهاج ـ قنسا ـ الححسر األ مسر ـ األقصسر ـ
سوان).
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 كلية اليراسات االقتصادية والعلسوم السياسسية جامعسة اإلسس نيرية تقحسل الطست
الحا لين علي الشهادات الثانوية من اقليم محا ظات وج بحري (اإلسس نيرية
ـس مرسسسي مطسروح ـ الححيسرة ـ ال"ربيسة ـ ك سر الشسسيخ ـ المنو يسسة) ومحا ظسسات
اليقهلية ودميا والشرقية.
4ـ ي ون القحوس ب ليات اإلعتم بالجامعات المصرية علي ساي القحسوس اإلقليمسي و قسا
لما يلي:
 كلية اإلعتم جامعة القاهرة تقحل الطت الحا لين علي الشهادات الثانوية مسن
اقليم محا ظسات القساهرة ال حسر ( القساهرة ـ الجيسزة ـ القليوبيسة ـ ال يسوم) واقلسيم
محا ظات وج بحري (اإلس نيرية ـ مرسسي مطسروح ـ الححيسرة ـ ال"ربيسة ـ ك سر
الشيخ ـ المنو ية) واقليم محا ظات القناس (اإلسماعيلية ـ السويس ـ بورسسعيي ـ
شماس سيناص ـ جنو سيناص).
 كليتي اإلعتم جامعتي بني سويف وجنو الوادي تقحل الطت الحا لين علي
الشهادات الثانوية من اقليم محا ظات وج قحلي (بني سسويف ـ المنيسا ـ سسيو
ـ الوادي الجييي ـ سوهاج ـ قنا ـ الححر األ مر ـ األقصر ـ سوان).
5ـ ي ون القحوس ب ليات األلسن بالجامعات المصرية علي ساي القحسوس اإلقليمسي و قسا
لما يلي:
 كلية األلسن جامعة عين شمس تقحل الطت الحا لين علي الشهادات الثانوية
مسن اقلسيم محا ظسات القسساهرة ال حسر ( القساهرة ـ الجيسزة ـ القليوبيسسة ـ ال يسسوم)
واقليم محا ظات وج بحري (اإلس نيرية ـ مرسي مطروح ـ الححيسرة ـ ال"ربيسة
ـس ك سر الشسيخ ـ المنو يسة) واقلسيم محا ظسات القنساس (اإلسسماعيلية ـ السسويس ـ
بورسعيي ـ شماس سيناص ـ جنو سيناص).
 كلية األلسن جامعة المنيا تقحل الطست الحا سلين علسي الشسهادات الثانويسة مسن
اقلسيم محا ظسات وجس قحلسي (بنسي سسويف ـ المنيسا ـ سسيو ـ السوادي الجييسي ـ
سوهاج ـ قنا ـ الححر األ مر ـ األقصر ـ سوان).
6ـ ي ون القحوس ب ليات دار العلسوم بالجامعسات المصسرية علسي سساي القحسوس اإلقليمسي
و قا لما يلي:
 كليتسسسي دار العلسسسوم جسسسامعتي القسسساهرة وال يسسسوم تقحسسسل الطسسست الحا سسسلين علسسسي
الشسسهادات الثانويسسة مسسن اقلسسيم محا ظسسات القسساهرة ال حسسر ( القسساهرة ـ الجيسسزة ـ
القليوبية ـ ال يوم) واقليم محا ظات وج بحري (اإلسس نيرية ـ مرسسي مطسروح
ـسسس الححيسسسرة ـ ال"ربيسسسة ـ ك سسسر الشسسسيخ ـ المنو يسسسة) واقلسسسيم محا ظسسسات القنسسساس
(اإلسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيي ـ شماس سيناص ـ جنو سيناص).
 كلية دار العلوم جامعة المنيسا تقحسل الطست الحا سلين علسي الشسهادات الثانويسة
من اقليم محا ظات وج قحلي (بنسي سسويف ـ المنيسا ـ سسيو ـ السوادي الجييسي ـ
سوهاج ـ قنا ـ الححر األ مر ـ األقصر ـ سوان).
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تاسعا :تقليل االغترا :
1ـ ال"رى األساسي من تحويل الطالس  ،بعسي ترشسيح عسن ريسد م تس تنسسيد ،هسو
تقليسسل اغتسسرا الطالسس بحيسس يلتحسسد ب ليسسة سسي المنطقسسة الج"را يسسة ( ) ،ولسسيس
ال"رى من التحويل ت"يير ر ي الطالس واعسادة ترشسيح سي موقسي آخسر ،وتنقسسم
عملية التحويل الي نوعين:
( ) بالنسحة لطت شهادة الثانوية العامة المصرية و الثانوية ال نية تتث و
خمس سنوات :يتم تحييي المنطقة الج"را ية( ) ي التوـيي الج"را ي بأنها
المنطقة التي بها ميرسة الطال ي شهادة الثانوية العامة و ال نية.
و ي الة المياري الياخلية (الرياضية والعس رية والمت وقين) يعتي بمقر
س ن الطال الميون ضمن بيانات تقيم ي استمارة الثانوية العامة.
( ) بالنسحة لطت الشهادات المعادلة العربية واألجنحية و ت دبلومات
المعاهي ال نية المصرية (نظام الثانوية  +سنتان) :يقوم الطال بتحييي
المنطقة الج"را ية( ) (هي المنطقة التي يرغ الطال ي ن ت ون محل
اقامت ) عني تقيم ل تابة رغحات ويتم تطحيد التوـيي الج"را ي علي هذه
الشهادات .وال يسما عنوان الطال بعي اعتن نتيجة التنسيد.
2ـس ال يجسوـ التحويسل بسين ال ليسات التسي ي سسون القحسوس بهسا والترشسيا لهسا علسي سسساي
القحوس اإلقليمي.
3ـس يسسما للطست بالتقسيم للتحويسل بسين ال ليسات المنساظرة وغيسر المنساظرة بالجامعسسات
الح ومية المصرية لتقليل االغترا مسن خستس التنسسيد اإلل ترونسي بنسسحة %10
مسسن األعسسياد المقسسررة لل ليسسة المطلسسو التحويسسل اليهسسا و س س ترتي س الطال س بسسين
الطت الراغحين سي التحويسل و سي السة التسساوي تطحسد قاعسية المسواد المرجحسة
(السسواردة بالحنسسي رقسسم  7مسسن سادسسسا :قواعسسي عامسسة)  ،و لسسك للشسسهادة الثانويسسة
العامة و ال نية و المعادلسة (األجنحيسة و العربيسة)  ،علسي ن ي سون التحويسل لمسرة
وا ية قط  ،وينتهي عمل م ت التنسيد ب صسوص التحسويتت مسي اعستن نتيجسة
التحويتت ،و لك حقا لقواعي تقليل االغترا التالية:
( ) التحويل الي كلية غير مناظرة:
ـ س بالنسسسحة لطسست الثانويسسة العامسسة المصسسرية والشسسهادات الثانويسسة ال نيسسة(نظام السسثتث
وال مس سنوات) والشهادات المعادلة (العربية واألجنحية):
يسما للطال الذي تم ترشيح ي عملية التنسيد ل ليسة مسا خسارج و داخسل منطقتس
الج"را ية ( ) بالتحويل الي كلية غير مناظرة ي منطقت الج"را ية ( ) قط وبشسر
ضرورة توا ر ما يلي:
صسسوس الطال س علسسي الحسسي األدنسسى لمجمسسوع السسيرجات السسذي قحلت س ال ليسسة المطلسسو
التحويل اليها (انتظام ـ انتسا موج ).
وجسسود م سسان خسساس بال ليسسة التسسي يرغ س الطال س سسي التحويسسل اليهسسا ضسسمن األمسساكن
المقررة ل ل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية واألجنحية) علي يه.
استي اص الطال باقي قواعي القحوس بال لية المطلسو التحويسل اليهسا مثسل النجساح سي
اختحارات القيرات ان وجيت ومثل ال ليات التي تقحل الشهادات ال نية.
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( ) التحويل الي كلية مناظرة:
ـ س يسسسما للطال س السسذي تسسم ترشسسيح سسي عمليسسة التنسسسيد سسي كليسسة مسسا خسسارج منطقت س
الج"را يسسة ( ) بالتقسسيم للتحويسسل السسي كليسسة منسساظرة سسي منطقت س الج"را يسسة ( ) قسسط
وب"ض النظر عن الحي األدنى لمجموع اليرجات الذي قحلت ال لية المطلو التحويل
اليها.
ـ ي الة وجود كثر من كلية منساظرة سي النطساق الج"را سي ( ) يسسما للطالس السذي
رشا ل لية ما خارج النطاق الج"را ي ( ) بالتحويل لل لية المناظرة ات الحي األدنى
األقل ي منطقت الج"را ية ( ).
ـ س بالنسسسحة للتحويسسل المنسساظر لتقليسسل االغتسسرا سسي ال ليسسات التسسي تطحسسد نظسسامي القحسسوس
(االنتظام ـ االنتسا الموج ) :يتم مراعاة ما يلي:
الحالة األولى:
ي الة ترشيا الطال الي كليسة مسا (انتظسام) ويرغس سي التحويسل السي كليسة منساظرة
لتقليل االغترا ي ون التحويل ي هذه الحالة و قا لما يلي:
* ا ا كان الطال ا ل علي مجموع درجات ي وق علي مجموع درجات قحلت
ال لية التي يرغ ي التحويل اليها حقا لنظام االنتسا الموج يتم قييه اس
الموا قة علي تحويل و قا لنظام (االنتظام).
* ا ا كان الطال ا ل علي مجموع درجات يساوي و قل من على مجموع
درجات قحلت ال لية التي يرغ ي التحويل اليها حقا لنظام االنتسا الموج
يتم قييه اس الموا قة على تحويل و قا لنظام (االنتسا الموج ).
الحالة الثانية:
ي الة ترشيا الطال الي كليسة مسا (انتسسا موجس ) ويرغس سي التحويسل السي كليسة
مناظرة لتقليل االغترا ي ون التحويل ي هذه الحالة و قا لنظام (االنتسا الموجس )
قط وال يجوـ قييه و قا لنظام االنتظام.
عاشرا :قواعي وشرو قحوس الطت المصريين الم و ين الحا لين علي شهادة
الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العامة المعادلة من اليوس
العربية بالجامعات المصرية:
1ـ الحصوس علي  %50علي األقسل مسن المجمسوع ال لسي سي الشسهادة الثانويسة
العامسة المصسرية ( %50مسسن المجمسوع االعتحساري سسي الشسهادات الثانويسسة
المعادلسسة العربيسسة ،مسسي األخسسذ سسي االعتحسسار ن س بالنسسسحة للشسسهادة الثانويسسة
العامة السعودية يحس المجموع االعتحاري من شهادة الميرسة قط).
2ـ ي سون قحسولهم سي كليسات (اآلدا ـ دار العلسوم ـ األلسسن ـ الحقسوق ـ ال يمسة
االجتماعية) بالجامعات المصرية بشر اسستي اص المسواد الم هلسة المطلوبسة
ل ل كلية.
3ـ يتقيم ه الص الطت الي الجامعة التي تقي ي نطساق محسل اقسامتهم محاشسرة
 ،على ن تقوم كل جامعة بتش يل لجنسة تتتيسة مسن عضساص هي سة التسيريس
ب لية الط بها ل حل الطت الم سو ين وتقسييم تقسارير حيسة سي شسأنهم
وتوـيسسي مسسن تنطحسسد علي س الشسسرو مسسنهم علسسي ال ليسسات المعنيسسة ،علسسي ن
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تعسسسرى التظلمسسسات التسسسي تقسسسيم مسسسن بعسسسض سسست الجامعسسسات علسسسي اللجنسسسة
المركزيسة التسي يشس لها المجلسس األعلسى للجامعسات سي هسذا الشسأن (اللجنسة
المركزية ت ون بجامعة عين شمس).
ادي عشر :قواعي وشرو قحوس الطت المصريين المعاقين الحا لين علي
الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العامة المعادلة
من اليوس العربية بالجامعات المصرية:
1ـ س الحصسسوس علسسي  %50علسسي األقسسل مسسن المجمسسوع ال لسسي سسي الشسسهادة
الثانوية العامة المصسرية (المجمسوع االعتحساري سي الثانويسة المعادلسة
العربية).
2ـ ي ون قحولهم ي كليات (اآلدا ـ الحقوق) بالجامعات المصرية بشسر
استي اص المواد الم هلة المطلوبة ل ل كلية وان ت ون اإلعاقسة تمسنعهم
من الحركة و تيوين المحاضرات.
3ـ ي ون قحولهم ي كليات (التجارة) بالجامعات المصرية بشسر اسستي اص
المسسواد الم هلسسة المطلوبسسة و ن ت سسون اإلعاقسسة تمسسنعهم مسسن الحركسسة و
تيوين المحاضرات.
4ـس يتقسسيم هس الص الطسست السسي الجامعسسة التسي تقسسي سسي نطسساق محسسل اقسسامتهم
محاشرة  ،علسى ن تقسوم كسل جامعسة بتشس يل لجنسة تتتيسة مسن عضساص
هي ة التيريس ب لية الط بها ل حل الطت المعاقين وتقييم تقسارير
حية ي شأنهم وتوـيي من تنطحد علي الشرو مسنهم علسي ال ليسات
المعنيسسسة ،علسسسي ن تعسسسرى التظلمسسسات التسسسي تقسسسيم مسسسن بعسسسض سسست
الجامعسسسات علسسسي اللجنسسسة المركزيسسسة التسسسي يشسسس لها المجلسسسس األعلسسسى
للجامعسسسات سسسي هسسسذا الشسسسأن (اللجنسسسة المركزيسسسة ت سسسون بجامعسسسة عسسسين
شمس).
تسساني عشسسر :تيسسسيرا علسسي الطسست و وليسساص مسسورهم تقسسوم كسسل جامعسسة ب سستا معامسسل
الحاسسسحات ب لياتهسسا ل يمسسة بنسساص المنطقسسة ال اسنسسة بهسسا هسسذه ال ليسسات خسستس
مرا سسل التنسسسيد االل ترونسسي و لسسك للشسسهادة الثانويسسة العامسسة المصسسرية
والشهادات ال نية والشهادات الثانوية المعادلة (العربيسة واألجنحيسة) علسي
ن تقوم كل جامعة بصسرع م ا س ت السسادة العساملين بهسا والقساسمين علسي
تش"يل هذه المعامل من ختس الجامعة.
تال عشر :اختحارات القيرات:
1ـ بالنسحة للطت الحا لين علسي الشسهادة الثانويسة العامسة المصسرية :ت سون مواعيسي
داص امتحانات القيرات واالختحسارات الش صسية ـ لل ليسات التسي يشستر للقحسوس بهسا
داص هسذه االختحسارات وهسي (التمسريض ـ التربيسة الرياضسية ـ التربيسة الموسسيقية ـ
التربية ال نية ـ التربية النوعية شسعحة تربيسة نيسة وموسسيقية ـ ال نسون التطحيقيسة ـ
ال نسون الجميلسة نسون وعمسارة ـ السسيا ة وال نسادق) ـ بعسي االنتهساص مسن امتحانسات
الثانوية العامة وقحل ظهسور نتيجسة الشسهادة الثانويسة ،ويستم تنظسيم لسك (اسست راج
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بطاقسات القسيرات ـ تحييسي موعسي االختحسارات ـ تحييسي مساكن داص االختحسارات) عسن
ريد م ت تنسيد القحوس بالجامعات والمعاهي بالترتي مي ال ليات المعنيسة و قسا
لما هو وارد بيليل اختحارات القيرات الصادر عن م ت تنسسيد القحسوس بالجامعسات
والمعاهي عام  2015وبشر ياتة الم هل.
2ـ وبالنسحة للشسهادات ال نيسة :يقسوم م تس التنسسيد بتحييسي مساكن اسست راج بطاقسات
القسسسيرات وتحييسسسي المواعيسسسي واألمسسساكن الم صصسسسة ألداص اختحسسسارات القسسسيرات لهسسسم
بالترتي س مسسي ال ليسسات المعنيسسة وبشسسر ياتسسة الم هسسل وبسسن س النظسسام المتحسسي مسسي
ت الثانوية العامة المصرية.
3ـس وبالنسسسحة للشسسهادات الثانويسسة المعادلسسة (العربيسسة واألجنحيسسة) :يقسسوم م تس التنسسسيد
بتحييسي مسساكن اسست راج بطاقسسات القسيرات وتحييسسي المواعيسي واألمسساكن الم صصسسة
ألداص اختحارات القيرات لهم بالترتي مي ال ليات المعنية وبشر ياتة الم هل.
4ـ س يلتسسزم الطال س بسسأداص هسسذه االختحسسارات ج"را يسسا ي ن يجسسر الطال س االختحسسار سسي
ال ليسسة التسسسي تقسسسي سسسي النطسسساق الج"را سسسي ( ) وال يسسسسما للطالسسس بسسسأداص اختحسسسارات
القيرات بأي كلية خارج نطاق الج"را ي ،و لك و قا لجسيوس مساكن داص امتحانسات
القيرات المر د( .مر د.)2
5ـسس تلتسسزم ال ليسسات المعنيسسة بعقسسي امتحانسسات القسسيرات ن تقسسوم بإدخسساس نتسساسج امتحسسان
القيرات محاشرة ل ا ة الطت المتقسيمين (النساجا ـ الراسس ) ومراجعسة االسسم مسي
رقم الجلوي ي اإلدخاس (ت اديا لحسيوث خطساص) علسى موقسي التنسسيد االل ترونسي
محاشسسرة ويسستم تسسسليم كسسل كليسسة كسسود ورقسسم سسسري مسسن م ت س التنسسسيد ت سسون نتسساسج
امتحان القيرات علي مس ولية ال لية ،و لك قحسل بيايسة تقسييم الطست سي المر لسة
األولى وقحل بياية تقييم الطست سي المر لسة الثانيسة للتنسسيد وال يعتسي بسأي نتساسج
خر ترد بعي هذه المواعيي ،وال يسما للطال و ي كلية خسر  ،وال يعتسي بسأي
ا ادة ورقية تمنحها ال لية للطال بنتيجة امتحان القيرات.
6ـ بالنسحة لل ليات التي تقحل بنظام التوـيي الج"را ي يعتي بنتيجسة امتحسان التسي داهسا
الطالس سسي ال ليسسة التسسي تقسسي سسي نطاقس الج"را سسي ( ) عنسسي ترشسسح ل ليسسة منسساظرة
خر س التوـيي الج"را ي.
7ـ بالنسحة لل ليات التي تقحل بنظام التوـيي اإلقليمي ال يعتي بنتيجة امتحانسات القسيرات
اال التي ي ديها الطال ي ن س ال لية التي تقي ي النطاق اإلقليمسي لس  ،وال تقحسل
ي نتيجة من ي كلية مناظرة خر .
8ـ يم ن تا امتحسان القسيرات مسرة خسر سي ال ليسات التسي لسم تسست مل عسيادها ولسم
يعلن لها سي دنسى وبسن س القواعسي السسابقة وعلسي ن يستم ادخساس النتساسج (نساجا ـ
راس ) قحل توـيي المر لة التالية.
9ـ ترسل كل كلية النتاسج الورقية للقيرات مطحوعة من موقي ادخساس القسيرات (نساجا ـ
راس س ) ومعتمسسية مسسن عميسسي ال ليسسة وب سساتم ال ليسسة القاسمسسة علسسي االمتحسسان لم ت س
التنسيد بمجرد ق ل الموقي.
رابي عشسر :يستم ال"ساص ي قسرار و جسزص مسن قسرار مسن القسرارات الوـاريسة و قسرارات
المجلس األعلى للجامعات السابقة يتعارى مي هذا القرار.
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( )11توقيي محسادرة التعلسيم العسالي بسين جمهوريسة مصسر العربيسة والواليسات
المتحسسية األمري يسسة ممثلسسة سسي وـارة التعلسسيم العسسالي وهي سسة المعونسسة
األمري ية بمحلغ  350مليون دوالر مري ي.
 القرار:
قرر المجلس الموا قة علي تش يل ريد عمسل بسالمجلس للمشساركة سي التقيسيم
ومصا حة ريد العمل من الوكالة األمري ية لحين االنتهاص من اليراسة.

( )12النظر ي ابرام ات اق متحادس لمعادلة اليرجات العلمية واليبلومات بين
كل من المجر وجمهورية مصر العربية.
 القرار:
قرر المجلس الموا قة على االعتراع المتحسادس للشسهادات اليراسسية والسيرجات
العلمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر.

( )13ترشيا رسيس و مين للجنة قطاع اليراسات التجارية.
 القرار:
قرر المجلس الموا قة على ما يلي:
1ـ قحسوس االعتسذار المقسيم مسن محمسي محمسود عحسي المجيسي ( سستا مت سر ب ليسة
التجارة ـ جامعة عين شمس ورسيس لجنسة قطساع اليراسسات التجاريسة) عسن
عضسسسسوية ورساسسسسسة لجنسسسسة قطسسسساع اليراسسسسسات التجاريسسسسة بسسسسالمجلس األعلسسسسى
للجامعات وتقييم الش ر لسيادت عن ال ترة التي قضاها رسيسا للجنة.
2ـ تعيين السيي .د  /عادس محمي ـايسي ـ األسستا المت سر ب ليسة التجسارة جامعسة
القاهرة رسيسا للجنة قطاع اليراسات التجارية.
3ـ تعيين السيي األستا السيكتور  /عسا ف محمسي العسوام األسستا المت سر ب ليسة
التجارة جامعة عين شمس ( مينا للجنة قطاع اليراسات التجارية).

( )14النظر ي كتا السيي األستا السيكتور  /وـيسر التربيسة والتعلسيم بشسأن
تش يل لجنسة مشستركة مسن الجامعسات ووـارة التربيسة والتعلسيم لوضسي
اآلليات المناسحة لمشاركة ت الجامعسات سي مشسروع لمحسو األميسة
للمر لة العمرية  10سنوات أكثر.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
وال :الموا قة على تش يل اللجنة المركزية من الهي ة العامة لتعليم ال حار
والتي تتمثل ي اآلتي:
(رسيسـا)
ـ رسيس الهي ة العامة لمحو األمية
ـ رسيس اإلدارة المركزية للت طيط وال يمات (عضوا)
(عضوا)
ـ ميير عام مـركز المعلومات
(عضوا)
ـ ميير عام المتابعة والتوجي
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(عضوا)
ـ ميير عام العتقات العامة واإلعتم
ـ تتتة من مييري عموم األ رع التالية (سوهاج ـ المنو ية ـ الشرقية).
و لك للقيام بالمهام التالية:
1ـ وضي ال طط واالستراتيجيات التـمة لتن يذ المشروع.
2ـ ا يار التعليمات المنظمة لسير العمل للتن يذ الميياني.
3ـ اإلعتن واإلعتم عن المشروع علي مستو الجمهورية.
4ـ النظر ي ا يار تعليمات تح يز الطت المشاركين (المتميز منهم)
وتحييي هذه الحوا ز.
5ـ اعتن النتاسج واعياد اليراسات ولها لتطوير المشروع.
6ـ تقويم المشروع من ختس ر ي التقارير ودراستها والتيخل لتعييل
المسار ان لزم األمر.
7ـ تقويم المشروع من ختس ر ي التقارير ودراستها والتيخل لتعييل
المسار ان لزم األمر.
8ـ تش يل لجان رعية بالمحا ظات بالشراكة مي ممثلين من كل من
الجامعات علي مستوي كل اقليم بالمهام التن يذية التي تم اقرارها
من ختس اللجنة المركزية للمشروع.
تانيا :ت ليسف السسيي .د  /رمضسان عحسي الحميسي محمسي الطنطساوي رسسيس جامعسة
دميسا بتشس يل لجنسة لوضسي اآلليسات المناسسحة لمشساركة ست الجامعسات
ي مشروع محو األمية بالمشاركة مي الهي ة العامة لمحسو األميسة وتعلسيم
ال حار ووـارة التربية والتعليم.

( )20النظسسسر سسسي المسسسسابقة المو سسسية المركزيسسسة ل ريجسسسي المعاهسسسي ال نيسسسة
الصناعية واليبلومات ال نية الصناعية نظام ال مس سسنوات والسثتث
سنوات السراغحين سي االلتحساق ب ليسات الهنيسسة بالجامعسات المصسرية
ي العام الجامعي .2016 / 2015
 القرار:
قرر المجلس الموا قة علي ر ي لجنة قطاع اليراسات الهنيسية والت نولوجيسة
والصسسسناعية بجلسسسستها بتسسساريخ  2015 / 3 / 19وال سسساص بسسسأن يسسسستمر عقسسسي
امتحان المعادلة قحل بسيص العسام اليراسسي ( )2016 / 2015بسن س نظسام العسام
الماضسسسي ( ،)2015 / 2014علسسسي ن تشسسس ل لجنسسسة اإلشسسسراع علسسسي امتحسسسان
المعادلة الذي سيعقي ي يف  2015برساسة السيي األستا اليكتور  /يوسسف
وـي راشي (األمين العسام المسساعي للمجلسس األعلسى للجامعسات) وعضسوية كسل
من السادة:
اليرجة
االسم
عميي كلية الهنيسة ـ جامعة القاهرة
.د  /شريف مي مراد
عميي كلية الهنيسة ـ جامعة عين شمس
.د  /محمي يمن عاشور
عميي كلية الهنيسة بحلوان ـ جامعة لوان
.د  /عزة تا هللا بركات
.د  /السيي يوسف القاضي عميي كلية الهنيسة بشحرا ـ جامعة بنها
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قاسم بأعماس عميي كلية الهنيسة بالمطرية ـ
جامعة لوان

( ) 21النظسسر سسي كتسسا السسسيي األسسستا السسيكتور  /وـيسسر التعلسسيم العسسالي بشسسأن
عمسسل السستـم نحسسو تنظسسيم الجامعسسات المصسسرية بالتعسساون مسسي الجامعسسة
األتيوبيسسسة معسسسس رات سسسي ية للشسسسحا و لسسسك بالتنسسساو بسسسين القسسساهرة
و ديس بابا.
 القرار:
يط المجلس علما ب تا السسيي األسستا السيكتور  /وـيسر التعلسيم العسالي بشسأن
عمسسل السستـم نحسسو تنظسسيم الجامعسسات المصسسرية بالتعسساون مسسي الجامعسسة األتيوبيسسة
معس رات ي ية للشحا و لك بالتناو بين القاهرة و ديس بابا.

( )24كتا رسيس قطاع التعليم العالي والمشرع علي م ت تنسسيد القحسوس
بشسسأن تو يسسي المعاملسسة عنسسي قحسسوس الطسست الحا سسلين علسسي الشسسهادة
الثانوية ال نيية من داخل مصر وخارجها.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ تأجيل الموضوع لمزيي من اليراسة.
2ـ ا الة الموضوع الي السيي .د /وـير التربية والتعليم لليراسة وابياص
الر ي.

( )28تقريسسسر عسسسن مسسس تمر العالميسسسة سسسي التعلسسسيم العسسسالي 2015
 Globalلنين 1ـ 2يوني .2015
 القرار:

Going

قرر المجلس ما يلي:
1ـ ا المجلس علمسا بتقريسر عسن مس تمر العالميسة سي التعلسيم العسالي 2015
 Going Globalالسذي ينظمس المجلسس الثقسا ي الحريطسساني British
 Councilللعام الحادي عشر لنين 1ـ 2يوني  ،2015والتي شسارم يس
عسيد مسسن قيسسادات التعلسيم العسسالي المصسسري وألوس مسرة يسستم ت صسسيل جلسسسة
خا ة م"لقة عن مصر تحيث يها كل من السادة:
السيي .د  /شرع محمود اتم ( مين عام المجلس األعلى للجامعسات) عسن
هي ل التعليم العالي ي مصر.
السسسيي .د  /ياسسسر سسقر (رسسسيس جامعسسة لسسوان) ع سن م سسسسات وخريطسسة
الححس العلمسسي سسي مصسسر وتوقعسسات وآ سساق التعسساون بسسين م سسسسات التعلسسيم
العالي ي مصر وبريطانيا.
السسسيي .د  /علسسي شسسمس السسيين (رسسسيس جامعسسة بنهسسا) عسسن خطسسط ور يسسة
اإل تح ي التعليم العالي.
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السسسسيي .د  /سسسسين عيسسسسي (رسسسسيس جامعسسسة عسسسين شسسسمس) عسسسن خطسسسوات
مستقحلية لتحقيد هياع التعاون المصري الحريطاني.
2ـ ال طوات المستقحلية للم تمر والتي تتضمن النقا التالية:
1ـ ـيارة المس ولة الحريطانية  Claire Durkinالقاهرة غسطس
.2015
2ـ الموا قة علي اإلعياد لمنتي الجامعات المصرية الحريطانية من 11ـ
 14كتوبر .2015
3ـ المشاركة يس مسن عسيد يتسراوح بسين  15ـ  25جامعسة بريطانيسة وجميسي
الجامعات المصرية الح ومية وال ا ة الراغحة ي المشاركة.
4ـ توقيي وت عيل االت اقيات الم تل ة يناير .2016
5ـ عام التعليم والحح العلمي المصري الحريطاني .2016

( )30النظسسر سسسي سستا معامسسسل الحاسسسحات ب ليسسسات كسسل جامعسسسة ل يمسسة بنسسساص
المنطقة ال اسنة بها.
 القرار:
قسسرر المجلسسس الموا قسسة علسسى سستا معامسسل الحاسسسحات ب ليسسات كسسل جامعسسة ل يمسسة
بنسسساص المنطقسسسة ال اسنسسسة بهسسسا هسسسذه ال ليسسسات خسسستس مرا سسسل التنسسسسيد اإلل ترونسسسي
للشسسسهادة الثانويسسسة العامسسسة المصسسسرية والشسسسهادات ال نيسسسة والشسسسهادات الثانويسسسة
المعادلة العربية واألجنحية ،و لك تيسيرا على الطت و ولياص مورهم.

( )31كتا السيي اليكتور ناس ميير مركز ال سيمات اإلل ترونيسة والمعر يسة
بشأن التوقيي علي ملحد للعقي المحرم بين مركز ال يمات اإلل ترونية
والمعر يسسسة والمجلسسسس األعلسسسى للجامعسسسات وو سسسية ادارة مشسسسروعات
تطوير التعليم العالي.
 القرار:
يط المجلس علما ب تا السيي اليكتور ناس ميير مركز ال يمات اإلل ترونية
والمعر يسسسة بشسسسأن التوقيسسسي علسسسي ملحسسسد للعقسسسي المحسسسرم بسسسين مركسسسز ال سسسيمات
اإلل ترونيسسة والمعر يسسة والمجلسسس األعلسسى للجامعسسات وو سسية ادارة مشسسروعات
تطوير التعليم العالي.

** محضر اللجنة العليا للتنسيد بشأن تقييم عماس تنسيد القحوس
بالجامعات المصرية الح ومية بجلست المنعقية بتاريخ / 5 / 20
 2015والممتية تى .2015 / 5 / 25
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
وال :استمرار اللجنة المشس لة برساسسة .د  /ياسسر سقر رسسيس جامعسة لسوان
بقرار المجلس األعلى للجامعسات الصسادر بجلسست المنعقسية بتساريخ / 15
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 2014 / 11و لسسسك لمتابعسسسة عمسسساس التنسسسسيد للعسسسام الجسسسامعي / 2015
 2016خسستس مرا لسس الم تل سسة وكسسذلك مراجعسسة الحسسي األدنسسى لمجمسسوع
اليرجات ي م تلف ال ليات الجامعية ومعالجة األعسياد المرشسحة للقحسوس
عنسسي التسسساوي سسي الحسسي األدنسسى لمجمسسوع السسيرجات سسي بعسسض ال ليسسات
ومواجهسسة ي مش س تت تواج س عمسساس التنسسسيد وعسسرى تقسسارير بنتسساسج
عمالها تحاعا علي المجلس األعلى للجامعات ،علسي ن ت سون اللجنسة سي
الة انعقاد داسم تى نهاية عماس م ت تنسيد القحوس لهذا العام.
تانيسسا :اعتمسساد محضسسر اللجنسسة العليسسا للتنسسسيد بتسساريخ  20ـ 2015 / 5 / 25
والذي يتضمن الموضوعات التالية:

( )32النظر ي مقترح تعييل مجموعات التوـيي الج"را ي ( .) ،
 القرار:
قسسرر المجلسسس الموا قسسة علسسي تعسسييل مجموعسسات التوـيسسي الج"را سسي (  ) ،عنسسي
اختيار وتحييي الطت لرغحاتهم للترشيا ل ليات الجامعات الح ومية المصسرية
ومعاهيها اعتحارا من العام الجامعي  2016 / 2015و قا للجيوس المر د.

( )33النظر ي اقتراح ال"اص نظام القحوس اإلقليمي بحعض ال ليات والذي تم
تطحيق ي العام الجامعي الماضي .2015 / 2014
 القرار:
قرر المجلس الموا قة علي ال"اص نظام القحوس اإلقليمي ب ليات (العتج الطحيعسي
ـ اآلتسار ـ التربيسة ال نيسة ـ ال نسون الجميلسة ـ ال نسون التطحيقيسة) والعسودة للقحسوس
ي هذه ال ليات بنظام القحوس الج"را ي.

( )34النظر ي كت كل من السادة ( .د  /رسيس جامعة ميينة السادات . ،د
 /رسسسسيس جامعسسسة اإلسسسس نيرية . ،د  /رسسسسيس لجنسسسة قطسسساع السسسسيا ة
وال نادق) بشأن امتحانات القيرات.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ بالنسحة للطست الحا سلين علسي الشسهادة الثانويسة العامسة المصسرية :ت سون
مواعيسسي داص امتحانسسات القسسيرات واالختحسسارات الش صسسية ـ لل ليسسات التسسي
يشسستر للقحسسوس بهسسا اداص هسسذه االختحسسارات ـ بعسسي االنتهسساص مسسن امتحانسسات
الثانويسسة العامسسة وقحسسل ظهسسور نتيجسسة الشسسهادة الثانويسسة  ،ويسستم تنظسسيم لسسك (
اسست راج بطاقسات القسيرات ـ تحييسي موعسي االختحسارات ـ تحييسي مساكن داص
االختحارات) عن ريد م ت تنسيد القحوس بالجامعسات والمعاهسي بالترتيس
مي ال ليات المعنية و قا لما هو وارد بيليل اختحارات القسيرات الصسادر عسن
م تسسس تنسسسسيد القحسسسوس بالجامعسسسات والمعاهسسسي عسسسام  2015وبشسسسر ياتسسسة
الم هل.
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2ـس وبالنسسسحة للشسسهادات ال نيسسة :يقسسوم م تس التنسسسيد بتحييسسي مسساكن اسسست راج
بطاقسسات القسسيرات وتحييسسي المواعيسسي واألمسساكن الم صصسسة ألداص اختحسسارات
القيرات لهم بالترتيس مسي ال ليسات المعنيسة وبشسر ياتسة الم هسل وبسن س
النظام المتحي مي ت الثانوية العامة المصرية.
3ـ س وبالنسسسحة للشسسهادات الثانويسسة المعادلسسة (العربيسسة واألجنحيسسة) :يقسسوم م ت س
التنسسسسيد بتحييسسسي مسسساكن اسسسست راج بطاقسسسات القسسسيرات وتحييسسسي المواعيسسسي
واألمسساكن الم صصسسة ألداص اختحسسارات القسسيرات لهسسم بالترتي س مسسي ال ليسسات
المعنية وبشر ياتة الم هل.
4ـ يلتزم الطال بأداص هسذه االختحسارات ج"را يسا ي ن يجسري الطالس االختحسار
ي ال لية التي تقي ي النطاق الج"را ي ( ).
5ـ تلتزم ال ليات المعنية بعقي امتحانات القيرات بإرساس نتيجة االمتحانسات السي
برنسسامج التنسسسيد االل ترونسسي محاشسسرة ل ا سسة الطسست المتقسسيمين (النسساجا ـ
الراس ) وت ون هذه النتاسج علسي مسس ولية ال ليسة ،و لسك قحسل بيايسة تقسييم
الطت ي المر لة األولى وقحل بياية تقسييم الطست سي المر لسة الثانويسة
للتنسسسيد وال يعتسسي بسسأي نتسساسج خسسر تسسرد بعسسي هسسذه المواعيسسي ،وال يسسسما
للطالس الراسس سسي هسسذا االمتحانسسات بسسأداص امتحانسسات القسسيرات مسسرة خسسر
سواص ي ن س ال لية و ي كلية خر .
6ـ يعتي بنتيجة امتحانات القيرات التي ي ديها الطال ي كلية ما عني ترشسيح
ل لية مناظرة لها ي منطقة خر س التوـيي الج"را ي واإلقليمي.

( )35النظر ي قواعي تقليل االغترا .
 القرار:
قسسرر المجلسسس التأكيسسي علسسي قواعسسي تقليسسل االغتسسرا المتحعسسة سسي العسسام الجسسامعي
الماضسسي  2015 / 2014والمتضسسمنة السسسماح للطسست بالتقسسيم للتحويسسل بسسين
ال ليسسسات المنسسساظرة وغيسسسر المنسسساظرة بالجامعسسسات الح وميسسسة المصسسسرية لتقليسسسل
االغترا من ختس التنسيد اإلل تروني بنسحة  %10قط من األعياد المقسررة
لل لية المطلو التحويل اليها و س ترتي الطال بسين الطست السراغحين سي
التحويسسل ،و لسسك للشسسهادة الثانويسسة العامسسة و ال نيسسة و المعادلسسة (األجنحيسسة و
العربيسسة) ،علسسي ن ي سسون التحويسسل لمسسرة وا سسية قسسط  ،وينتهسسي عمسسل م تسس
التنسيد ب صوص التحويتت مي اعتن نتيجة التحويتت.

( )36النظر ي اقتراح قيسام م تس التنسسيد اإلل ترونسي بإعطساص رقسم سسري
للسسسسسادة مسسسسييري عمسسسسوم اإلدارة العامسسسسة لشسسسس ون التعلسسسسيم والطسسسست
بالجامعسسسسات المصسسسسرية لسسسسسح كشسسسسوع سسسسسماص وبيانسسسسات الطسسسست
المرشحين ل ليات الجامعات من برنامج التنسيد اإلل تروني محاشرة.
 القرار:
قرر المجلسس الموا قسة علسي ن يقسوم م تس التنسسيد اإلل ترونسي بإعطساص رقسم
سري ل ل جامعة (للسادة مييري عموم اإلدارة العامة لشس ون التعلسيم والطست
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بالجامعات المصرية) لسح كشوع سماص وبيانات الطت المرشحين ل ليسات
الجامعسسسات مسسسن برنسسسامج التنسسسسيد اإلل ترونسسسي محاشسسسرة عقسسس اعسسستن نتيجسسسة
التحسسويتت اإلل ترونيسسة ل سسل مر لسسة ،و لسسك ل سسون السسسادة مسسييري العمسسوم هسسم
المنسسو بهسسم التعامسسل مسسي ادارات شس ون التعلسسيم ب ليسسات الجامعسسة ولتو يسسي جهسسة
التعامل مي التنسيد اإلل تروني.

( )37النظسسر سسي اقتسسراح م تس تنسسسيد القحسسوس بالجامعسسات والمعاهسسي بتو يسسي
ريقة سا المجموع االعتحاري للطت الحا لين علسي الشسهادات
الثانوية العربية المعادلة بنظام الساعات المعتمية و بنظام المقررات.
 القرار:
قسسرر المجلسسس الموا قسسة علسسي تو يسسي سسسا المجمسسوع االعتحسساري للشسسهادات
الثانوية المعادلة العربية سواص التي يتم دراستها علي نظام المقسررات و علسي
نظام الساعات المعتمية و لك علي النحو التالي:
1ـ يتم استحعاد (المواد اليينية والتربية اإلستمية ـ التربية الرياضسية ـ السسلوم
والمواظحسسة ـ التربيسسة العس س رية ـ التربيسسة الو نيسسة .......السسخ) مثسسل بسساقي
الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة.
2ـ تجمي اليرجات الحا ل عليها الطال ي جميي المواد المتحقيسة و لسك بعسي
ذع المواد المشار اليها بعالية.
3ـ ايجاد النسحة الم وية الحا ل عليهسا الطالس و لسك بقسسمة مجمسوع درجسات
المواد الحا ل عليها الطال علسي عسيد المسواد التسي درسسها ×  100و قسا
لما ورد ي الحني ( )2عته.
4ـ س إليجسساد المجمسسوع االعتحسساري للطال س بالسسيرجات ،يسستم ضسسر نسساتج بنسسي()3
عته ي المعامل (.)4،1

( )38النظر ي اقتراح م ت تنسيد القحوس بالجامعات والمعاهسي بسأن ي سون
القحوس ب ليات التمسريض بالجامعسات الح وميسة المصسرية علسي سساي
قواعي القحوس اإلقليمي.
 القرار:
قسسرر المجلسسس الموا قسسة علسسي ن ي سسون القحسسوس ب ليسسات التمسسريض بالجامعسسات
الح ومية المصرية على سساي قواعسي القحسوس اإلقليمسي و لسك لطست الشسهادة
الثانوية العامة المصرية والشهادات ال نية التي تقحل بهسذه ال ليسات ،و ن ي سون
داص اختحسسارات القسسيرات لهسسذه ال ليسسات داخسسل نطسساق ال ليسسة التسسي تقسسي بمحا ظسسة
معهسسي و ميرسسسة الطال س الحا سسل علسسي الم هسسل اليراسسسي منهسسا .مسسي مراعسساة
توسيي النطاق اإلقليمي و ال ثا ة الطتبية القليلة لحعض ال ليات.

( )39النظر ي قواعي اإلقامة الشرعية كمطل للتقيم لم ت التنسيد و لسك
للطسسست الحا سسسلين علسسسي الشسسسهادات الثانويسسسة المعادلسسسة مسسسن خسسسارج
جمهورية مصر العربية.
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 القرار:
قرر المجلس التأكيي علي قرارات المجلس األعلى للجامعات الصادرة سي شسأن
اإلقامة الشرعية والمتضمنة ن يشستر لقحسوس وراق الطست الحا سلين علسي
الشهادات الثانوية المعادلة من خارج جمهورية مصر العربيسة بم تس التنسسيد
تقييم المستني الذي ي يي اإلقامة الشرعية للطال وولي مره سي الحلسي الحا سل
منها الطالس علسي الشسهادة الثانويسة تنساص تسرة اليراسسة سي المسية التسي تمسنا
للشهادة علي ساسها و لك من ختس تقسييم اقامسة عليسة موتقسة مسن المستشسار
الثقسسا ي المصسسري و مسسن الس س ارة المصسسرية باليولسسة المانحسسة ،و جسسواـ س س ر
موضحا ب تواريخ السيخوس وال سروج خستس تسرة اليراسسة و شسهادة تحركسات
موضحا بها تواريخ اليخوس وال روج.

( ) 40النظسسر سسي اقتسسراح بم ا حسسة وـارة التربيسسة والتعلسسيم المصسسرية بتحييسسي
مواعيي لتقييم التظلمسات مسن نتيجسة الثانويسة العامسة ومواعيسي لظهسور
نتيجة التظلمات.
 القرار:
قسسرر المجلسسس م ا حسسة السسسيي األسسستا السسيكتور وـيسسر التربيسسة والتعلسسيم للت ضسسل
بالتنحي س بات سسا مسسا يلسسزم لتحييسسي مواعيسسي لتقسسييم التظلمسسات مسسن نتيجسسة الثانويسسة
العامة ومواعيي لظهور نتيجة التظلمات بحي ت ون قحل نهاية التقييم للمر لسة
األولى ي التنسيد.

( ) 41النظسسر سسي اقتسسراح بم ا حسسة وـارة التربيسسة والتعلسسيم المصسسرية بزيسسادة
درجسسسات النهايسسسة العظمسسسي لمسسسواد الشسسسهادة الثانويسسسة العامسسسة لتصسسسحا
( )4000درجة بيال من ( )410درجة.
 القرار:
قسسرر المجلسسس م ا حسسة السسسيي األسسستا السسيكتور وـيسسر التربيسسة والتعلسسيم للت ضسسل
بالتنحي بات ا ما يلزم لزيسادة درجسات النهايسة العظمسي لمسواد الشسهادة الثانويسة
العامة لتصحا ( )4000درجسة بسيال مسن ( )410درجسة و لسك لت سادي مشس تت
م ت التنسيد بشأن المشتركين ي ن س مجموع اليرجات.

( )42النظر ي كتا السيي األستا السيكتور وـيسر التربيسة والتعلسيم المر سد
ب القرار الوـاري الصادر بشأن مياري النيل المصرية.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ يط المجلس علما بقرار السيي األستا اليكتور وـير التربية والتعلسيم رقسم
( )157بتسساريخ  2015 / 4 / 16الصسسادر بشسسأن مسسياري النيسسل المصسسرية
اليولية ونظام منا الشهادة (مر د).
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2ـ التأكيي علي قرار المجلس األعلسى للجامعسات الصسادر بجلسست بتساريخ / 28
 2014 / 12بشسسأن مسسياري النيسسل المصسسرية والسسذي يسسنل علسسي الموا قسسة
علسسسى ت صسسسيل نسسسسحة مرنسسسة مسسسستقلة للطسسست الحا سسسلين علسسسي الشسسسهادة
الثانوية المصرية اليولية من مياري النيسل المصسرية لتلتحساق بالجامعسات
الح ومية ،علي ن تحس تلك النسسحة علسي سساي األعسياد المقسرر قحولهسا
سسسنويا مسسن ملسسة الثانويسسة العامسسة المصسسرية سسي كا سسة ال ليسسات بالجامعسسات
الح ومية والمعاهي التابعة لسوـارة التعلسيم العسالي بجميسي ت صصساتها حقسا
للمواد الم هلة والشرو المطلوبة مي جحر كسر العسيد السي العسيد الصسحيا
األعلى.
3ـ ابت م ت تنسيد القحوس بالجامعات والمعاهي.

( )44تقرير السيي األستا اليكتور  /مسين السسيي مسي لط سي رسسيس جامعسة
بنسسي سسسويف ورسسسيس اللجنسسة المشسس لة بشسسأن عسسياد دراسسسة لتطسسوير
التعليم الم توح باالستعانة بعيد من ال حراص والمت صصين.
 القرار:
قسسرر المجلسسس ارسسساس التقريسسر السسي السسسادة ر سسساص الجامعسسات لليراسسسة وابسسياص
الر ي إلعادة عرض ي جلسة المجلس القادمة.

مين المجلس األعلى للجامعات
.د  /شرع محمود اتم

وـير التعليم العالي
ورسيس المجلس األعلى للجامعات
.د  /السيي مي مي عحي ال الد

